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Svetniki, ki so nasprotovali dnevnemu redu
na 1. izredni seji občinskega sveta, na kateri bi morali
razpravljati o oskrbi Obale in Krasa s pitno vodo
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Junij nam je postregel s pravo poletno vročino, ki je že naznanila poletne
počitnice in čas dopustov. Precej vroče pa je bilo tudi v svetniških vrstah.
Bistriški občinski svetniki so se minuli
mesec namreč sestali kar na dveh izrednih sejah. Po burnih zapletih in nesoglasjih ter prekinitvi prve seje, na
kateri bi morali obravnavati projekt
oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa,
so v drugo svetniki soglasno potrdili
projekt, ki Ilirski Bistrici prinaša številne ugodnosti in razvojne priložnosti, kot je obnova dotrajanega vodovodnega omrežja in prodaja viškov
vode na Obalo. O čem vse so svetniki
še razpravljali na izredni seji, si lahko preberete na naslednjih straneh
glasila, kjer vam predstavljamo tudi
predvidene variante tras za avtocesto
Postojna-Jelšane, za katero lahko pripombe oddate še do 28. julija.
Junij je postregel tudi s številnimi
športnimi, družabnimi in kulturnimi
dogodki, ki so bili v večini posvečeni
praznovanju občinskega praznika 4.
junij in vam jih obširneje predstavljamo v glasilu. Zopet so se izkazali mladi, ki so pripravili kar nekaj odmevnih
dogodkov, kot je obeležitev 45-letnice
MKNŽ-ja in že četrti Festival bistr’ških
bendov, ki je tudi letos postregel s
kakovostno in zanimivo glasbo domačih bendov. Vsekakor dogodka, ki
se ju je izplačalo obiskati in doživeti,
saj tovrstnih dogodkov v Ilirski Bistrici
primanjkuje. Objavljamo tudi seznam
z dopusti zdravnikov, ne prezrite pa
tudi drugih pomembnih obvestil.
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Katja Kirn,
odgovorna urednica

Bistriški odmevi - Glasilo Občine Ilirska Bistrica III Izdajatelj: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Odgovorna urednica: Katja Kirn
Uredniški odbor: Špela Brožič, Vladimir Čeligoj, Dimitrij Grlj, Vojko Mihelj, Mateja Rolih, Marija Štrancar in Tatjana Urbančič
Sedež uredništva: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica III E-naslov: odmevi@ilirska-bistrica.si III Telefon: 051 341 133
Lektoriranje: Nataša Ujčič (razen posameznik prispevkov) III Grafična zasnova: Nina Urh
Grafično oblikovanje in tisk: Dravska tiskarna d.o.o., Valvasorjeva 38, 2000 Maribor III Naklada: 5.200 izvodov
Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Ilirska Bistrica III Uredništvo si pridružuje pravico krajšanja prispevkov in spremembe
naslovov. Prispevkov ne honoriramo. Avtor nepodpisanih prispevkov je odgovorna urednica.
Fotografije: Katja Kirn, Petar Nikolič, Stojan Spetič, Luka Dakskobler, Roman Zadel, Rudi Keš, Rok Godec, Rok Smrdelj, Dragica Jaksetič, Tomo Šajn
in foto arhivi OŠ Pregarje, OŠ Podgrad, OŠ Knežak, OŠ Antona Žnideršiča, OŠ Dragotina Ketteja, Vrtca Ilirska Bistrica in Knjižnice Makse Samsa III
Fotografija na naslovnici: Katja Kirn in osebni arhivi
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NA OSREDNJI PRIREDITVI OB DNEVU DRŽAVNOSTI
POČASTILI 20. OBLETNICO SAMOSTOJNOSTI

Letošnje praznovanje dneva državnosti na Ahcu, ki so ga pripravili Društvo Ahec Jasen, Krajevna skupnost Jasen in Občina
Ilirska Bistrica, je bilo že deveto zapored. Že tradicionalno so
se udeleženci zbrali pred cerkvijo v Jasenu, od koder so po
skrbno pripravljeni in očiščeni poti krenili na Ahec. Praznovanje so pričeli s sveto mašo, ki jo je na ruševinah nekdanje
cerkve sv. Ahaca daroval župnik Gabrijel Vidrih. III

Lipa, ki so jo 26. junija 1991 ob razglasitvi slovenske
samostojnosti simbolično zasadili na Hribu svobode,
raste še danes. Pod njo je tudi spominski kamen,
ki obeležuje ta zgodovinski dogodek
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

AKTUALNO

Na osrednji občinski prireditvi ob dnevu državnosti, ki se je
odvijala na Ahcu, so organizatorji počastili 20. obletnico samostojnosti Slovenije, spomnili pa so se tudi na 70-letnico
začetka upora proti okupatorju.
»Prostor ilirskobistriške občine je v vojni za Slovenijo predstavljal zelo pomembno območje. V samem mestu sta bili dve
večji vojašnici, ki sta med hrvaško in italijansko mejo spadali
pod poveljstvo 13. korpusa s sedežem na Reki. Njegov poveljnik general Čad je ukazal zasedbo mejnih prehodov 26. junija,
torej dan prej kot se je osamosvojitvena vojna začela v drugih
krajih po Sloveniji. Trnovsko vojašnico sta v zgodnjih popoldanskih urah zapustili dve oklepni vozili. Ena enota je krenila proti Vremski dolini in mejnemu prehodu Lipica, druga pa
proti Podgradu in naprej do mejnega prehoda Krvavi Potok.
Naslednji dan se je v Ilirski Bistrici pričela psihološka vojna,
ki je vodila v večerni oboroženi spopad med enotami JLA in
teritorialno obrambo pri Kosezah. Ranjena sta bila poveljnik
občinskega štaba TO Mitja Derenčin in vojak Robert Dovgan,«
se je dogodkov na Bistriškem pred 20 leti v svojem nagovoru
spomnil župan Emil Rojc.
Kulturni program so s pesmijo in recitacijami sooblikovali člani in skupine društva Ahec Jasen: mešani pevski zbor Ahec
pod vodstvom Saše Boštjančiča, pevska skupina Jasenski pevci, ansambel Korona ter vokalni duet Jadranka in Saša. Program sta povezovala Dijana in Bojan Dovgan.
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1. in 2. izredna seja občinskega sveta

V DRUGO POTRDILI PROJEKT OSKRBE OBALE S PITNO VODO

AKTUALNO

Ilirskobistriški občinski svetniki bi
morali na prvi izredni seji 21. junija obravnavati in potrditi Dokument
identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) za oskrbo s pitno vodo Obale in
Krasa, vendar je bila seja preklicana
zaradi nestrinjanja večine svetnikov s
predlaganim dnevnim redom. Dokument so svetniki po številnih zapletih
nato soglasno potrdili na drugi izredni
seji.
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Občinski svetniki iz svetniških skupin
Liste neodvisnih občanov krajevnih
skupnosti, neodvisne liste Skupaj naprej in SDS so namreč želeli na dnevni
red izredne seje, katere namen je bil
izključno obravnava projekta oskrbe s
pitno vodo Obale in Krasa, uvrstiti še
nekaj dodatnih točk, povezanih z razrešitvijo predstavnikov iz svetov javnih
zavodov, občinskimi priznanji, zagotovitvijo sredstev za delovanje Razvojnega centra, obravnavo investicijskih
projektov idr. Ker se svetniki niso strinjali s prvotno predlaganim dnevnim
redom, je župan Emil Rojc predlagal z
omenjenimi točkami razširjen dnevni
red, pri čemer pa bi najprej razpravljali
o projektu oskrbe s pitno vodo, nato
pa bi sledile ostale točke, saj so bili na
seji prisotni tudi gostje - koordinator
projekta in piranski podžupan Gašpar
Gašpar Mišič ter predstavnici izdelovalca dokumentacije iz podjetja Projekt d.d., Nova Gorica – ki naj bi svetnikom predstavili projekt. Ker se tudi
s takim predlogom deset svetnikov iz
svetniških skupin Liste neodvisnih občanov krajevnih skupnosti, Neodvisne
liste Skupaj naprej, Desus, Zares, SDS
in Mladega foruma Šajeta ni strinjalo,
je župan sejo prekinil.
S tem pa so svetniki ogrozili tudi izvedbo projekta, saj bi lahko občine zaradi
časovne stiske zamudile priložnost za
pridobitev evropskih sredstev, na kar
je po seji opozoril tudi Gašpar Gašpar
Mišič. »S tem se dela projektu velika škoda. Zaradi vseh teh peripetij, ki
se dogajajo znotraj ene občine, lahko
pade celoten projekt. Občinski svetniki
bodo morali prevzeti odgovornost za
to, saj se očitno ne zavedajo pomembBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

nosti tega projekta. Upam, da bodo
bistriški svetniki dokument potrdili na
naslednji seji najkasneje v prvih dneh
julija, saj v nasprotnem primeru ne
bomo uspeli ujeti roka za oddajo vloge
za pridobitev kohezijskih sredstev,« je
dejal Mišič.
Župan je nato 22. junija prejel poziv skupine svetnikov za sklic seje, pod katerega so se podpisali Dušan Grbec, Barbara Kogovšek, Robert Ujčič, Sonja Koren
Čeligoj, Danica Novak Jurač, Anton
Šenkinc, Vojko Mihelj, Tjaša Logar Vrh,
Primož Rojc, Zdravko Kirn, Rok Jenko,
Ivo Tijan in Jerica Strle. Za dnevni red
so predlagali naslednje točke: razmejitev pristojnosti in določitev postopkov
potrjevanja investicijske dokumentacije na področju javnih financ v občini Il.
Bistrica; podelitev občinskih priznanj;
preklic sklepa o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov, upravnih
oz. nadzornih svetih, ki so predstavniki Občine Ilirska Bistrica oz. Občine Il.
Bistrica kot ustanovitelja; razrešitve
članov v svetu zavoda OŠ D. Ketteja in
nadzornem odboru Občine Il. Bistrica;
sprejem sklepa o pozivu k predlaganju
predstavnikov ustanovitelja za zavode
(svet zavoda Vrtca Il. Bistrica, nadomestni član upravnega odbora Razvojnega
centra, nadzorni odbor JP Komunala Il.
Bistrica d.o.o.); zagotovitev dodatnih
sredstev za delovanje Razvojnega centra Il. Bistrica; obravnava investicijskih
projektov predvidenih v proračunu občine za leto 2011 ter obravnava in potrditev DIIP za oskrbo s pitno vodo Obale
in Krasa.
Župan je po predhodnem posvetovanju in dogovoru s svetniškimi skupinami 28. junija sklical drugo izredno sejo,
na katero je uvrstil vse zahtevane točke
dnevnega reda, čeprav, kot je poudaril, se z njimi razen v zadnji ni strinjal.
Te točke po njegovem mnenju namreč
niso bile nujne za obravnavo in niso v
skladu s pravilnikom, zato je že na seji
napovedal, da bo sprejete sklepe zadržal. Svetniki so sicer na drugi izredni seji
DIIP soglasno potrdili.

Dotrajan vodovodni sistem bo
obnovljen
Kot smo že poročali, so župani devetih
obalno-kraških občin (Hrpelje-Kozina,
Sežana, Miren-Kostanjevica, Ilirska Bistrica, Komen, Divača, Koper, Izola in
Piran) in minister za okolje in prostor 2.
februarja podpisali pogodbo o pripravi,
izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s
pitno vodo Obale in Krasa. Osnovni cilj
projekta je zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev celotnega območja s
kakovostno in varno pitno vodo na stroškovno učinkovit način, pri čemer bo
obalnim občinam zagotovljena dodatna
količina vode, in sicer 200 l/s, kar pomeni skupno 300 l/s. Občine, vključene v
ta projekt, pa bi pridobile znatna nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada
in državnega proračuna, saj vrednost
projekta, ki je ocenjena na 48,6 milijona evrov, presega zmožnosti občinskih
proračunov.
Občine so že pristopile k izdelavi obsežne investicijske dokumentacije in kot
prvi pripravile Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje opise tehničnih, ekonomskih in drugih predlaganih rešitev oskrbe s pitno
vodo, kot glavni vodni vir pa sta predlagana Klariči in Bistrica.
»Prednost te rešitve v nasprotju s Padežem je predvsem ta, da poleg tega,
da pripeljemo vodo na Obalo, obnovimo tudi 20 kilometrov transportnega
vodovoda na območju ilirskobistriške
in približno toliko tudi na območju hrpeljsko-kozinske občine. Žal smo zelo
pozno prišli do podpisa pogodbe med
občinami in ministrstvom in smo tako
izgubili dve leti, zato moramo stvari
nekoliko prehitevati, če hočemo ujeti
vse roke. Tudi zato sem vesel, da ste vsi
skupaj našli toliko modrosti, da presežete medsebojne spore in potrdite ta
projekt,« je dejal direktor Kraškega vodovoda Sežana Boris Korošec.
DIIP opredeljuje tudi med občinami dogovorjeno delitev stroškov tako za primarno in sekundarno infrastrukturo kot
za transportne cevovode in vodne vire.
»Glede na specifičnost tega projekta
in predpisanih pogojev ter postopkov
pridobitve nepovratnih sredstev iz ko-
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hezijskega sklada in proračuna države
v tem trenutku ni mogoče točno opredeliti vseh virov financiranja projekta.
Na podlagi dosedanjih praks je mogoče
pričakovati, da bo znašal delež nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada oktog 70 odstotkov upravičenih stroškov
investicije, občine pa bi prispevale 30
odstotkov,« je pojasnil župan Emil Rojc.
Občina Ilirska Bistrica bi morala tako v
letih od 2011 do 2015 v projekt vložiti
8,6 milijona evrov. Od tega bi po obstoječih ocenah pridobila 5,6 milijona
evrov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in državnega proračuna,
sama pa bi prispevala nekaj manj kot tri
milijone evrov lastnih sredstev.
V okviru projekta bi na območju bistriške občine zgradili 20 kilometrov dolg
transportni vod Ilirska Bistrica-Kraljevi hrib-Starod-Obrov, poleg tega pa bi
obnovili tudi primarne in sekundarne
vode (Ilirska Bistrica, Visoki Kras, Veliko
Brdo-Jelšane-Nova vas, Brkinski vodovod) v skupni dolžini okroh 36 kilometrov, ki so v izredno slabem stanju. To
bi pomenilo zmanjšanje velikih izgub
vode, ki so ponekod tudi do 50-odstotne, in povečanje pretoka na transportnih cevovodih ter prodajo viškov vode
na Obalo. Kot je še pojasnil župan, bi
Občina Ilirska Bistrica postala 25 % lastnica transportnega voda, obalne občine pa bi si delile 75 % lastništvo, s tem
da bi po dogovoru obalne občine pobirale večji del omrežnine, vodarimo pa v
celoti bistriška občina.
»Ta projekt je za našo občino izrednega
pomena, saj je od tega odvisna oskrba
z vodo 130.000 prebivalcev. Obenem
je to tudi velika priložnost za racionalizacijo poslovanja bistriške Komunale,
saj bi dobili zelo velikega odjemalca in
obnovili večji del vodovoda. Če svetniki
projekta ne bi podprli in bi ta propadel,
bi občina v obnovo vodovoda morala
vložiti kar 10 milijonov evrov lastnih
sredstev,« je pojasnil župan.

AKTUALNO

2. izredna seja prekinjena
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V nadaljevanju druge izredne seje so
občinski svetniki na predlog prej omenjenih svetniških skupin obravnavali
predlog sklepa o razmejitvi pristojnosti in določitvi postopkov potrjevanja
investicijske dokumentacije na področju javnih financ v Občini Ilirska Bistrica, po katerem bi moral župan pridobiti
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

soglasje občinskega sveta, če ocenjena
vrednost investicijskega projekta za gradnje presega 100.000 evrov brez DDV
in 40.000 evrov brez DDV za blago in
storitve in če se v proračun uvršča nova
postavka ali se določena postavka ukinja. Za pridobitev soglasja pa bi morala
občinska uprava občinskemu svetu posredovati tudi dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIP) z vsemi
ključnimi podatki o projektu. Predlagani sklep ni bil sprejet, saj je večina svetnikov menila, da je namen tega sklepa
županu zavezati roke in prenesti odločanje o strokovnih zadevah na politiko,
obenem pa bi s tem tudi zavlačevali
postopke in povečali stroške občinske
uprave, saj so svetniki z vsemi investicijami seznanjeni že pri sprejemanju
proračuna.
Občinski svetniki so sprejeli sklep, da
se občinska priznanja za leto 2011 podeli 15. septembra ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini, in
sicer zlato plaketo prejme Franc Dolgan, srebrno plaketo Gostišče Mašun,
bronasto plaketo Stane Prosen in spominsko plaketo Glasbena šola Ilirska
Bistrica. Župan je ob tem pojasnil, da
podelitve občinskih priznanj ni uvrstil na sejo, ker Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ni pripravila obrazložitve za predlagane nagrajence v skladu z odlokom o priznanjih, obenem pa je bilo sporno tudi to,
da se je o nagrajencih v javnosti že vedelo, še preden je predloge obravnaval
KVIAZ. Svetniki so še poudarili, da so
bili kandidati za nagrade predmet političnega kupčkanja in jim je bila zato
povzročena velika škoda.
V nadaljevanju so bil sprejeti tudi naslednji sklepi, povezani z imenovanji:
sklep o preklicu sklepa o razrešitvi
predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov,
upravnih oz. nadzornih svetih, ki so
predstavniki Občine Il. Bistrica oz. Občine kot ustanoviteljice, ki je bil sprejet na 3. redni seji 27. januarja 2011;
sklep o prenehanju mandata Dori Kalčič v nadzornem odboru Občine Il. Bistrica zaradi opravljanja funkcije, ki je
nezdružljiva s članstvom v NO, in sklep
o prenehanju mandata Emilu Rojcu v
svetu zavoda OŠ D. Kette prav tako zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije (občinska uprava mora pozvati svetniške skupine k evidentiranju novih

kandidatov) ter sklepi o pozivu k predlaganju predstavnikov ustanovitelja v
svet zavoda Vrtca Ilirska Bistrica, člana
upravnega odbora Razvojnega centra
Il. Bistrica in članov nadzornega sveta
JP Komunala Il. Bistrica.
Sledila je obravnava predloga sklepa o
zagotovitvi dodatnih sredstev za delovanje bistriškega Razvojnega centra, in
sicer v višini 23.948 evrov za materialne
stroške in plače zaposlenemu. Sklep ni
bil sprejet. Župan je ob tem pojasnil, da
o prerazporeditvi proračunskih sredstev
lahko odloča samo župan in ne občinski
svetnik, poleg tega pa je Občina dolžna
le delno financirati delovanje RC, ostala
sredstva pa si mora RC zagotoviti sam
iz lastnih prihodov na trgu in prijavljanja na javne razpise, kar pa do sedaj ni
počel. So pa svetniki podprli sklep, ki zadolžuje občinsko upravo in župana, da
do septembra 2011 pripravi in OS predloži v obravnavo program nadaljnjega
delovanja RC in TIC-a ter njihovo vlogo
v občini.
Seja je bila pred obravnavo zadnje točke
o investicijskih projektih zaradi nesklepčnosti prekinjena. V predlaganih sklepih
sicer zahtevajo, da župan do predložitve
in obravnave zahtevane dokumentacije
na OS prekine vse aktivnosti, ki potekajo pri projektih adaptacije Doma na
Vidmu, izgradnje kanalizacije in ČN v
Knežaku ter v Podgradu, ureditvi sejne
sobe, izdelavi OPPN za stanovanjsko izgradnjo TOK in OPPN za Mašun. Zahtevajo pa tudi pojasnila in dokumentacijo
za projekte, kot je urejanje industrijske
cone v Il. Bistrici, rekonstrukcija Rozmanove ulice in Ulice IV. Armije, kanalizacije in ČN Hrušica ter sofinanciranje
infrastrukture na Baču s strani MORSA.
Župan je poudaril, da so nekateri sprejeti sklepi nezakoniti in za občino škodljivi, zato jih bo zadržal. III

OPRAVIČILO
V monografiji Občine Ilirska Bistrica
je prišlo do pomanjkljivosti oz. tehnične napake pri navajanju avtorstva prispevka o Sakralni dediščini.
Poleg Tine Renko je soavtorica prispevka tudi Nadja Baša. Avtorici se
za napako iskreno opravičujemo.
Urednik Ivan Simčič

Zakaj v Ilirski Bistrici ni nikoli nič?

To se mi je zdelo NEMOGOČE. Ampak naši sosedi imajo
pregovor, ki se glasi:
»Živi bili, pa vidjeli«.
In se dogaja.
Za začetek sem postal STALINIST, ker nekateri svetniki niso
bili zadovoljni z razdelitvijo funkcij v občinskih odborih, čeprav o delitvi mest odloča Občinski svet in ne župan. Za sedanjo razdelitev v odborih sta glasovala tudi gospoda Dušan
Grbec in Rok Jenko - najatraktivnejši svetnik v preteklih dveh
mandatih, kot sebe rad imenuje. Sedaj pa skupaj z ostalimi
nezadovoljnimi razlagata, kako je bila razdelitev mest v odborih neprimerna, čeprav sta bila ravno onadva najbolj glasna
glede obrazložitev, zakaj njunima listama pripada več mest
kot ostalim.
Naslednja obtožba je bila, da sem samovoljno imenoval podžupana, kar med skupino nezadovoljnih najbolj glasno razlaga gospod Rok Jenko. Zakon natančno določa, da podžupana
imenuje župan. Res je, da nisem imenoval njega, ni pa res, da
sem to storil samovoljno in še manj je res, da bo o podžupanu
odločal on.
Potem so me obsodili, da ne sklicujem sej občinskega sveta.
Ta ugotovitev je priletela na dan 1. junija.
Najprej naj povem, da stane Občino Ilirska Bistrica ena seja
občinskega sveta približno 10.000,00 €.
Zakon določa, da je župan dolžan sklicati najmanj pet sej občinskega sveta na leto, lahko pa tudi več. Do tega datuma sem
sklical pet sej Občinskega sveta, torej smo zakonsko normo izpolnili. V pogovorih z župani sosednjih občin (Postojna, Pivka,
Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača…) sem izvedel, da oni skličejo
med osem in deset sej letno. Torej ni nobene panike, da tega
števila pri nas ne bi mogli doseči do konca leta. Čemu potem
služijo takšne izjave na novinarski konferenci?
O tem bi lahko pisali in pisali, odgovarjali, zagovarjali demantirali in tako naprej. Za nekatere je to branje zanimivo,
za druge moreče. Moreče je tudi zame, ker mi jemlje čas in
energijo. Ampak do tukaj si lahko razlaga vsak po svoje. Nekateri bodo rekli: »Saj si plačan, pa potrpi«, drugi bodo mogoče
menili, da takšna »pisarija« ne vodi nikamor.
Ampak to, kar se je zgodili ob sklicu 1. izredne seje,
presega vse meje.
Župani občin: Sežana, Komen, Divača, Hrpelje – Kozina, Miren – Kostanjevica, Koper, Izola, Piran in Ilirska Bistrica ter Ministrstvo za okolje in prostor smo se dogovorili za izpeljavo
projekta »OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA«, ki rešuje
za Občino Ilirska Bistrica dva pereča problema, za katera v zadnjih desetih letih ni bilo moči najti rešitve, in to sta :
• finančna sredstva za rekonstrukcijo dotrajanega vodovoda in
• odjemalci viškov vode iz Ilirsko Bistriškega vodovoda.

Glede na to, kako smešne in nerazumne zahteve je pri obravnavi DIIP-a za ravnaje z odpadki postavljal svetnik Kirn Zdravko in s tem skoraj izločil našo občino iz konzorcija občin,
sem pričakoval podobne zaplete tudi pri obravnavi projekta
»OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA«. Zato sem na sejo
povabil izdelovalce DIIP-a in podžupana Občine Piran, da bi
skupaj odgovorili na morebitna vprašanja. Izredno sejo sem
sklical, ker sem pričakoval dodatna usklajevanja in dodatne seje, časa za sprejem dokumenta pa je bilo le deset dni.
Svetniki so mi očitali, da sem zlorabil izredno sejo, ampak ta
odločitev je prepuščena županu. Nekdo drugi bi se mogoče
odločil drugače, ampak jaz sem se tako.
Za obravnavo na seji sem predlagal eno samo točko, in sicer obravnava projekta »OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN
KRASA«. Na seji se je zapletlo že pri določitvi dnevnega reda,
ker so svetnice in svetniki: Anton Šenkinc, Vojko Mihelj, Sonja Koren Čeligoj, Danica Novak Jurač, Jerica Sterle, Primož
Rojc, Zdravko Kirn, Rok Jenko in Ivo Tijan menili, da je v občini trenutno kup bolj nujnih stvari kot razprava o predlaganem projektu. Zato so predlagali razširitev dnevnega reda.
Tukaj je prišlo do nesoglasja med menoj (županom) ter zgoraj
omenjenimi svetniki. Po razlagi pravne službe sem zagovarjal
dejstvo, da je na izredno sejo mogoče uvrstiti le tiste točke,
ki izpolnjujejo status nujnosti, za ostale pa velja, da jih je potrebno najprej obravnavati na odborih in pred tem omogočiti
svetnikom vpogled v gradivo. Čeprav sem se zavedal, da ne
ravnam prav, sem bil pripravljen zaradi nujnosti in pomembnosti razprave, uvrstiti predlagane točke na dnevni red, vendar po razpravi o projektu. Po glasovanju svetniki niso potrdili
niti predloga, da obravnavamo samo projekt, niti dopolnjenega dnevnega reda z novimi, uradno 7 točkami dnevnega
reda, neuradno pa sedemnajstimi, ker je zadnja točka sestavljena iz desetih. Gospod Šenkinc je kričal: »Župan, kaj hočemo spoštovat poslovnik.« Ker dnevni red ni bil sprejet, smo
sejo končali.
In potem so zapisali izjavo za javnost.
Citiram prvi odstavek:
»Podpisane svetniške skupine (SDS, DeSUS,Llista neodvisnih
občanov krajevnih skupnosti, Neodvisna lista – skupaj naprej,
Mladi forum Šajeta) ostro protestiramo proti ponovni samovolji župana na včerajšnjim sklicu izredne seje, nedopustnem
kršenju poslovniških določil in prevzemanju pristojnosti občinskega sveta v svoje roke. Županu je bila s strani podpisanih svetniških skupin (kljub zlorabi instrumenta sklica izredne
seje) ponujena možnost obravnave Projekta oskrbe s pitno
vodo Obale in Krasa, vendar jo je izključno s svojo trmo zavrnil in povzročil zavrnitev dnevnega reda.«
V kolikor velja obrazložitev občinske pravne službe, potem nisem kršil ničesar in v kolikor velja »zdrava kmečka pamet«,
da se s ponujenimi 5,6 milijona evri s strani države in Evrope
ne gre igrati, potem nisem ravnal napak, če sem zahteval,
da se odloča o projektu »OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN
KRASA« na začetku seje. Ampak glede na to, da sta gospod
Šenkinc in gospod Jenko prepričana v svoj prav, sem povprašal za mnenje Odvetniško pisarno Mužina in partnerji d.o.o.
Njihovo pravno mnenje se glasi:
»Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) v drugem
odstavku 33. člena in v drugem odstavku 35. člena določa,
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

AKTUALNO

Za kandidaturo sem se odločil, ker vem, da se občina mora in
se lahko razvija hitreje kot se je do sedaj.
Pred volitvami sem večkrat slišal komentar, da se občina ne
razvija zaradi ljudi, kateri živimo tukaj. Večkrat sem slišal komentarje kot so:
• »Če nekdo poskuša, ga zatrejo.«
• »Si pa korajžen, ampak glej, da se ne boš opekel.«
• ...
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da seje občinskega sveta vodi in sklicuje župan. ZLS nadalje
v tretjem odstavku 35. člena določa, da župan sklicuje seje
občinskega sveta v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta. Poslovnik o delu občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju Poslovnik) v prvem odstavku 17. člena določa, da se izredna seja občinskega sveta
skliče:
• za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah,
• v primerih, ko to zahteva javni interes ali če tako terjajo
nastale razmere in
• kadar ni pogojev za sklic redne seje, kar oceni župan.
Poslovnik razen navedenih določb drugih določb, ki bi se nanašale na izredne seje občinskega sveta, ne vsebuje. V navedenem prvem odstavku 17. člena Poslovnika so izrecno
določeni pogoji, pod katerimi se lahko skliče izredna seja in
kakšne narave morajo biti zadeve, da se lahko obravnavajo
na taki seji. Poslovnik v drugem odstavku 17. člena sicer določa, da se predlagani dnevni red izredne seje lahko dopolni z
novimi točkami, vendar pa je to določbo potrebno razlagati v
povezavi s prvim odstavkom istega člena, ki določa pogoje za
sklic izredne seje. Tako morajo točke, ki so navedene v predlaganem dnevnem redu izredne seje kot nove točke, s katerimi
se le-ta dopolnjuje, biti take, da iz njihove vsebine izhaja, da
gre za nujne zadeve oziroma njihovo takojšnje obravnavanje
zahteva javni interes ali nastale razmere. Iz navedenih določb
izhaja, da je namen izredne seje ravno v tem, da je narava
zadev, ki jih je potrebno obravnavati na izredni seji taka, da z
njihovim obravnavanjem in odločanjem ni možno odlašati do
naslednje redne seje občinskega sveta, ampak njihova narava
terja takojšnjo obravnavo.
Glede na zapisano lahko zaključimo, da dnevni red izredne
sej občinskega sveta ni dopustno dopolnjevati in širiti z zadevami, ki niso nujne oziroma njihovega takojšnjega obravnavanja ne terja javni interes ali nastale razmere.
doc. dr. Aleksij Mužina«
Sedaj pa poglejmo predlagani dnevni red s strani zgoraj navedeni svetnic in svetnikov in vsebino predlaganih točk.
a) Razmejitev pristojnosti in določitev postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije na področju javnih financ
v Občini Ilirska Bistrica.
Predlagatelj je gospod Kirn Zdravko in pravi, da je namen
točke razmejitev pristojnosti in določitev postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije. Po njegovem mnenju
je sprejem te točke nujen za zakonito delovanje občine.
Kaj je gospoda Kirna omejevalo, da te točke ni predlagal že
na prvih petih sejah občinskega sveta? Kaj je omejevalo gospoda Mihlja, da tega ni predlagal v preteklih osmih letih?
Sprejetje te točke bi podražilo delovanje občinske uprave
in obenem tako zbirokratiziralo delo župana, da bi bila realizacija projektov bistveno upočasnjena.
b) Podelitev občinskih priznanj.
Predlagatelj je gospod Grbec. Zakaj je točka nujna, ni navedel. Občinska priznanja se podeljujejo izključno na občinski praznik, do takrat pa je nekaj manj kot leto dni.
c) Preklic sklepa o razrešitvi predstavnikov ustanoviteljev
oziroma lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov, upravnih oziroma nadzornih svetih, ki so predstavniki Občine
Ilirska Bistrica oziroma Občine Ilirska Bistrica kot ustanovitelja.
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d)

e)

f)

g)

Predlagatelj je gospod Grbec. Zakaj je točka nujna, ni navedel. Sklep, za katerega je predlagal preklic, je Občinski
svet sprejel 27.01.2011. Preklic predlaganega sklepa ne
spremeni NIČ. Ali ga ne prekličemo ali to storimo čez eno
leto, je popolnoma vseeno. Ta preklic bi lahko naredili že
na 4. in 5. redni seji, vendar se je gospod Grbec to spomnil
ravno sedaj.
Razrešitve (Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica in Svet
zavoda OŠ Dragotina Ketteja)
Predlagatelj je gospod Grbec. Zakaj je točka nujna, ni navedel.
Sprejem sklepa o pozivu k predlaganju predstavnikov
ustanovitelja za zavode:
• Predstavnik ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica
• Nadomestni član – Upravni odbor Razvojnega centra
• Nadzorni svet JP Komunala Ilirska Bistrica
Predlagatelj je gospod Grbec. Zakaj je točka nujna, ni navedel. V Upravnem odboru Razvojnega centra bi morali
določiti novega člana, ker sem jaz iz odbora izstopil v mesecu decembru 2009. Gospod Šenkinc je bil potem še skoraj celo leto župan. Ampak z gospodom Grbcem sta se te
zadeve spomnila ravno sedaj.
Dodatna sredstva za delovanje Razvojnega centra Ilirska
Bistrica
Predlagatelj gospod Šenkinc. Predlagana točka ne samo,
da nima statusa nujnosti, predlagana sklepa sta v nasprotju z zakonom, ker se je lotil prerazporejanja sredstev v
proračunu, kar pa lahko predlaga samo župan, ker svetniki
nimajo podatkov, koliko sredstev je na kakšnem kontu. Pa
tudi g. Šenkinc jih nima.
Obravnava investicijskih projektov predvidenih v proračunu občine za leto 2011
• Ureditev – izgradnja komunalne opreme Industrijske
cone Ilirska Bistrica I. faza
• Rekonstrukcija in adaptacija Doma na Vidmu
• Rekonstrukcija Rozmanove ulice, ulice IV. Armade in
ureditev priključka na Podgrajsko cesto
• Kanalizacija in ČN Hrušica II. faza
• Kanalizacija in ČN Knežak I. faza
• Kanalizacija in ČN Podgrad I. faza
• Krožišče pri Spetiču
• Ureditev sejne sobe
• Sofinanciranje infrastrukture na Baču s strani MORS-a
– vnos sredstev MORS-a v proračun 2011
• Izdelava OPPN za stanovanjsko gradnjo TOK
• Izdelava OPPN za Mašun
Predlagatelj je verjetno gospod Šenkinc. Koliko je ta točka
nujna, se je pokazalo na 2. izredni seji, ko so predlagatelji pred pričetkom obravnave te točke zahtevali prekinitev
seje in ker se to ni zgodilo, so sejo zapustili.
Ni dvoma, da je ta točka tudi najbolj grozljiva (za kanalizacijo Knežak predlagatelj zahteva razveljavitev pogodbe
v višini 1.495.898 € in ponovni razpis v višini 1.783.309 €,
za isti obseg del; ustavi se izdelava prostorskega načrta in
s tem gradnja industrijskih con …). Sprejetje predlaganih
sklepov bi povzročilo ustavitev del na navedenih projektih
in vrnitev aktivnosti pri izvrševanju proračuna na začetek
leta. To željo je gospod Kirn napovedal tudi na usklajevalnem sestanku vodij svetniških skupin 23.6.2011.

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
T: 05 711 22 00
F: 05 711 22 09
E: ue.ilirskabistrica@gov.si
www.upravneenote.gov.si/ilirska_bistrica/

OBVESTILO
V Uradnem listu RS, št. 43/2011 je bil objavljen Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C), ki je stopil v veljavo 18.6.2011.
Bistvena novost, ki jo je ZKZ-C prinesel je obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Podlaga za izračun višine odškodnine je Evidenca dejanske rabe, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in podatki iz Centralne baze zemljiškega katastra, kjer so določene bonitetne točke. Za zemljiške parcele, ki imajo boniteto O, se odškodnine ne plača. V ostalih primerih pa se odškodnina plača za celotno površino
zemljiških parcel, na katerih bo objekt zgrajen.

Občina Ilirska Bistrica je v Uradnem listu RS št. z dne
1.7.2011 in na spletni strani občine
www.ilirska-bistrica.si objavila

Javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditve
»MALA JUŽNA 2011« v Občini Ilirska
Bistrica
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev
v višini do 3.400 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije
in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem
v občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med 15.08.2011
in 31.08.2011.
Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji,
ki je od dneva objave tega javnega razpisa do zaključka
javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele
do petka, dne 15.07.2011, do 9.00 ure,
priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo
do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
prijavitelji dobijo
na tel. št. 05/71 12 315,
kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

A LU-TERMO OKNA, VRATA
termo členom
L ◊◊ strojno
tesnenje
U
S www.aluslav.si
L 041-544-687
A Slavko Smrdelj s.p. email: aluslav@gmail.com
hrib 12
fax: 059-052-741
V Partizanski
6250 Ilirska bistrica
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In končno na 8. mestu:
h) Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »OSKRBO S PITNO VODO OBALE
IN KRASA«
Popolnoma jasno je,
• da nobena od točk ni tako nujna, da nebi mogla počakati
na redno sejo konec meseca julija,
• da seje s tako obsežnim dnevnim redom po običajni proceduri ni mogoče izpeljati v enem dnevu,
• da je nujna obravnava predlaganih toč na odborih,
• da nihče ne more razumeti smisla teh točk, če dobi gradivo na mizo nekaj minut pred glasovanjem.
Postavi se vprašanje: »Kaj predlagatelji dobijo s tako nemogočim dnevnim redom?«
Preprosto, izpolnijo se njihove nemogoče zahteve, ki se drugače ne bi.
Kaj pomeni sprejetje predlaganih točk?
Blokado izvajana proračuna in posledično možnost preložitev
krivde za nizko realizacijo na župana.
Seveda bi se postavilo tudi vprašanje: »Ali ni bila mogoče volilna odločitev na lanskih volitvah napačna?«
Politika sklicevanja in predlaganja dnevnih redov sej občinskega sveta je v pristojnosti župana. Res je, da poslovnik omogoča svetnikom dopolnjevanje dnevnega reda, vendar je potrebno to razumeti kot dopolnitev, ne pa kot kreiranje celotne
seje. Res je, da poslovnik omogoča ¼ svetnikov, da skličejo
redno sejo brez volje župana, vendar je to pravice potrebno
razumeti v primeru, ko župan ne sklicuje sej občinskega sveta.
Gospod Anton Šenkinc ni več župan Občine Ilirska Bistrica. To
pomeni, da Občine ne more voditi v takšnem smislu, kot je
to počel v preteklih dveh mandatih. Tega ne more početi niti
sam, niti v sodelovanju s komerkoli drugim.
Župan
Emil Rojc
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PRIPRAVA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA ODSEK AVTOCESTE POSTOJNA/DIVAČA – JELŠANE
Ministrstvo za okolje in prostor je v soglasju z ministrom za promet na podlagi pobude in ugotovitev 1. prostorske konference, na
kateri so podali priporočila in usmeritve predstavniki občin Pivka,
Postojna, Divača in Ilirska Bistrica, predstavniki krajevnih skupnosti
Rečica in Ilirska Bistrica, Zavod za gozdove RS, Območna enota Postojna, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
in Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje, Ljubljana, septembra 2006 sprejelo Program priprave državnega lokacijskega načrta
za avtocesto na odseku Postojna/Divača – Jelšane. Z uveljavitvijo
Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je skoraj v celoti razveljavil
Zakon o urejanju prostora, po katerem se je postopek obravnavanega prostorskega akta začel, se je postopek DLN spremenil v
postopek priprave državnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:
DPN). Začela se je izdelava strokovnih podlag za študijo variant.
Trenutno je pripravljena dopolnitev pobude DPN, ki vsebinsko
nadomešča prejšnji osnutek DPN.
Na podlagi dopolnjene pobude se pridobijo smernice nosilcev
urejanja prostora ter pripombe in predlogi javnosti. Sledi analiza smernic in predlogov javnosti, dopolnitev strokovnih podlag
za študijo variant in izdelava študije variant s predlogom najustreznejše variante. Po javni obravnavi študije variant, pripravi
stališč, pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi
variantne rešitve na Vladi RS, se izdelajo podrobnejše strokovne podlage za potrjeno variantno rešitev. Sledi izdelava osnutka DPN, javna obravnava osnutka, priprava stališč ter izdelava
predloga DPN. Po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora
sledi sprejem uredbe na Vladi RS. Sočasno s pripravo, obravnavo in potrjevanjem prostorskega akta poteka tudi postopek
okoljske presoje.

AKTUALNO

Načrtovane prostorske ureditve
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Priprava DPN za avtocesto med mejnim prehodom Jelšane in
avtocesto A1 Ljubljana – Koper predstavlja eno od izhodišč za
doseganje ciljev Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Glavni
cilj načrtovane avtoceste je zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega
pomena na širšem območju jugovzhodne Slovenije ter njihovo
povezanost z mednarodnimi povezavami ustreznega pomena.
Načrtovana avtocesta je opredeljena tudi kot del omrežja daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena v okviru Jadransko-Jonske pobude.
Načrtovana avtocesta bo omogočala preusmeritev daljinskega cestnega prometa na obravnavanem območju na sodobno,
varno in zmogljivo prometnico, razbremenjene bodo obstoječe
prometnice, izboljšana bo prometna varnost in kvaliteta bivanja
v naseljih, skozi katere poteka daljinski promet. Nova cestna povezava bo prevzela tudi vlogo obvoznic Pivke, Ilirske Bistrice in
drugih naselij na tem območju.
Izbor posameznih koridorjev in tras avtoceste bo omogočal uravnotežene in enakomerno obremenjene prometne podsisteme,
prednost pa bodo imele gospodarsko, družbeno, okoljsko in
prostorsko najsmotrnejše in najučinkovitejše oblike prometa ter
poteki koridorjev in tras.
V fazi dopolnitve pobude točka navezovanja načrtovane avtoceste
na avtocesto A1 Ljubljana – Koper, še ni znana. Predhodno izdelane študije so obravnavale več možnih koridorjev poteka trase
avtoceste. Kot primerne točke navezovanja na A1 se kažejo Postojna, Razdrto ali Divača. Končna točka načrtovane avtoceste je znana in sicer na območju mednarodnega mejnega prehoda Jelšane.
Glede na navedeno so v dopolnjeni pobud, v severnem delu
obravnavane cestne povezave načrtovane v treh koridorjih (PoBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

stojna – Pivka; Razdrto – Pivka; Divača – Pivka), v južnem delu pa
v enem koridorju (Pivka – Jelšane).
Preučevani koridorji potekajo po območjih občin Postojna, Pivka, Divača in Ilirska Bistrica. Dolžina variant cestne povezave je
odvisna od posamezne variante in znaša od 34 km do 39 km.
Ministrstvo za okolje in prostor bo v začetku septembra pripravilo delavnice na temo umeščanja avtoceste, na katerih bo lahko
sodelovala širša javnost.
Na podlagi sedmega odstavka 19. člena Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list
RS, št. 80110 in 106/10 — popr.) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor s tem
J AV N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega
prostorskega načrta za avtocesto na odseku
Postojna / Divača -Jelšane
I.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, kot
koordinator priprave državnih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: koordinator), objavlja dopolnjeno pobudo
za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocesto na
odseku Postojna / Divača - Jelšane (v nadaljnjem besedilu:
dopolnjena pobuda), ki jo je dne 14. 4. 2011 in 31. 5. 2011 podalo Ministrstvo za promet Direktorat za ceste (v nadaljnjem
besedilu: pobudnik). Pobudo je pod številko 7080 marca 2011
izdelal LUZ d.d..
II.
Pobuda bo od 27. junija 2011 do 29. julija 2011 objavljena v
digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor: htt ://www.mop.gov.si/si/delovna podrocja/prostorski
nacrti/drzavni prostorski nacrti/javne razgrnitve in seznanitve/
III.
Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. Te lahko javnost
do 29. julija 2011 pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede
ključne besede »Pobuda za DPN AC Postojna / Divača - Jelšane.
Koordinator in pobudnik bosta skupaj z investitorjem, DARS
d.d. in izdelovalcem, LUZ d.d. analizirala prispele predloge,
priporočila, usmeritve, mnenja in pobude javnosti. Na podlagi analize bo koordinator pripravil osnutek sklepa o pripravi
državnega prostorskega načrta, in ga poslal v obravnavo prostorski konferenci.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek
za objavo teh podatkov v analizi. Osebe, ki ne želijo, da se v
analizi objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 350-08-63/2005 - MM
Ljubljana, dne 22. junija 2011.
dr. Mitja PAVLIHA
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA PROTOR
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OBELEŽITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA – 4. JUNIJ
Občina Ilirska Bistrica je občinski praznik - 4. junij počastila z različnimi prireditvami, ki so se odvijale minuli konec tedna.
Osrednja prireditev ob prazniku občine Ilirska Bistrica je potekala v petek, 3. junija,
na predvečer praznika v Domu na Vidmu. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Erna Petrač, so nastopili mešani pevski zbor Tabor Kalc 1869 Knežak ter učenci
in učitelji bistriške glasbene šole.

AKTUALNO

Delegacija občine Ilirska Bistrica je pred spomenik padlim talcem pod Kilovčami
položila venec, v ozadju moški pevski zbor Dragotin Kette Ilirska Bistrica
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Župan je v okviru občinskega praznika gostil tudi ugledne in znane bistriške rojake,
člane neformalnega društva Prijateljev Ilirske Bistrice, ki ga je Občina ustanovila, da
bi v njem združila Bistričane, ki jih je poklicna in življenjska pot odpeljala iz rodnega
kraja, vendar pa se še vedno z veseljem vračajo in skrbijo, da se glas o domačem kraju
sliši tudi preko občinskih in državnih meja. Z leve: Ivanka Nikčević, pater Ivan Tomažič,
župan Emil Rojc in Anton Prosen
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

Goste in obiskovalce je nagovoril ilirskobistriški župan Emil Rojc, ki je predstavil
investicije, ki se trenutno izvajajo v občini, in projekte, ki se pripravljajo in jih bo
občina začela izvajati v letošnjem letu.
Ker je med pomembnejšimi cilji gospodarno ravnanje z naravo in okoljem, občina v poletnih mesecih načrtuje razgrnitev osnutka občinskega prostorskega
načrta, ki je osnova za razvoj občine na
vseh področjih. Občina je v letošnjem
letu veliko truda vložila v projekt oskrbe
s pitno vodo obalnih občin, ki bo med
drugim prinesel prodajo viškov bistriške
vode na Obalo in posodobitev vodovodnega omrežja v občini. Nadaljevala se
bo tudi obnova kanalizacije, in sicer naj
bi letos začeli z deli v Knežaku in Podgradu. Pomembna pridobitev bo tudi
izgradnja širokopasovnega omrežja po
naseljih v občini, ki naj bi se zaključila
naslednje leto. Med investicijami, ki
bodo končane v letošnjem letu, pa so:
obnova Rozmanove ulice in Ulice 4. armije, ureditev parkirišča za Pošto ter
obnova Kindlerjevega parka in Doma
na Vidmu. Župan je še poudaril, da se
trenutno dogovarjajo z zasebnim investitorjem za obnovo javne razsvetljave v
mestu in izgradnjo daljinskega ogrevanja na biomaso. Občina je v letošnjem
letu pristopila tudi k merjenju kakovosti
zraka v mestu, v sodelovanju s Centrom
za socialno delo pa izvajajo projekt za
prevoz občanov iz vasi v mesto.
Kustos Ivan Simčič je osvetlil zgodovinsko ozadje praznovanja 4. junija kot
občinskega praznika, ki ga praznujemo
v spomin na žrtve boja proti okupatorju
naših prednikov. Ti so se leta 1942 na območju reške doline in Brkinov spopadli z
italijansko okupatorsko vojsko in se pogumno postavili za svobodo, fašisti pa so
še istega dne v znak maščevanja požgali
sedem vasi, ustrelili 28 talcev v Jerandovi
ogradi pod Kilovčami, več kot 450 prebivalcev pa izgnali v taborišča.
V spomin na tragične dogodke iz leta
1942 opominja tudi spomenik ustreljenim talcem pod Kilovčami, kjer so se
tudi letos na predvečer praznika zbrali
pevci moškega pevskega zbora Dragotin
Kette, ki so zapeli nekaj pesmi, delegacija občine Ilirska Bistrica, ki jo sestavljajo
predstavniki občinske uprave, občinskega sveta in bistriške zveze borcev za vrednote NOB, pa je pred spomenik položila
venec. Zbrane je nagovoril tudi predsednik ZB NOB Ilirska Bistrica Lado Čeligoj.

Obuditev etnološkega običaja »vizita«
V okviru praznovanja občinskega praznika je ilirskobistriška občina 3. junija
pripravila tudi prireditev, na kateri so
obudili tradicionalni etnološki običaj vizito. Na Placu so se obiskovalcem predstavili vizitanti s Topolca in Novokračin,
letnika 1993, ki bi bili po starem običaju
letos godni za služenje vojaške dolžnosti. Na Bistriškem se je namreč običaj
naborništva, ki sega še v čas Marije
Terezije (druga polovica 18. stoletja),
ko so začeli z novačenjem slovenskih
fantov v cesarjevo vojsko, ohranil tudi
vsa leta po ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka. Prihod vizitantov je
spremljala godba bistriškega pihalnega
orkestra, na Placu pa jih je sprejel in
pozdravil tudi župan Emil Rojc, ki jim je
izročil pršut. III

Vizitanti s Topolca pred bogato okrašenim vozom

Občina Ilirska Bistrica je letošnji občinski praznik obeležila
tudi z izdajo edinstvenega dela, monografije občine, ki jo
je širši javnosti predstavila na svečani prireditvi 2. junija v
Domu na Vidmu.
Monografija občine Ilirska Bistrica je delo, ki se odlikuje na
več načinov. Na kar 352 straneh je predstavljeno področje,
ki ga pokriva bistriška občina skozi 13 tematskih sklopov,
ki jih je soustvarilo kar 60 avtorjev. Delo je bogato tudi s
slikovnim gradivom, saj vsebuje 574 fotografij in drugega
slikovnega gradiva, številna so objavljena prvič in predstavljajo dragoceni vir in vpogled v ilirskobistriško zgodovino
in sedanjost.
Ideja o nastanku takega dela je zorela desetletja, oktobra
2008 pa se je formiral devetčlanski uredniški odbor na čelu z
urednikom Ivanom Simčičem.

Monografijo je predstavil urednik Ivan Simčič

»Občina Ilirska Bistrica je k izdaji monografije pristopila željo,
da prikaže zgodovinski, kulturni in gospodarski razvoj prostora, na katerem stoji sedanja občina. Čeprav imamo domačini
včasih občutek, da okolica, ki nas obdaja, ni nič posebnega ter
da je naša preteklost skrita v senci pomembnejših dogodkov
sosednjih krajev, da so drugi sposobnejši doseči več kot mi, ni
tako. Pomembno je, da smo ponosni na svoje korenine in da
nam uspehi v preteklosti pomenijo vzpodbudo za premagovanje ovir,« je dejal ilirskobistriški župan Emil Rojc.
Urednik Ivan Simčič, sicer kustos v ilirskobistriški enoti Pokrajinskega muzeja Koper, je ob predstavitvi vsebine monografije poudaril, da je na koncu vsakega poglavja tudi povzetek v
angleškem jeziku, kar pomeni, da bodo knjigo lahko prebirali
tudi v tujini, pa tudi na bogat seznam literature in virov, iz
katerih so črpali avtorji prispevkov, ki bo odlična podlaga za
nadaljnja raziskovanja mlajših generacij.
»Ko sem knjigo predelal, sem dobil vtis, da je to imenitna
zgodba o imenitnem kraju. Za tiste, ki bi želeli kaj podobnega napisati, je lahko to delo hvalevreden vzorec, na katerem
temelji tudi nacionalna identiteta. V tej knjigi ste vi, vaša
dediščina, to je vaše zrcalo, ki ga lahko s ponosom pokažete
komurkoli,« je izdelek pohvalil recenzent Martin Ivanič, sicer
strokovni sodelavec Mladinske knjige.
Prireditev, ki jo je
povezovala Nataša
Ujčič, so z ljudsko
glasbo popestrili
godci Volk folk. Tisti, ki monografije
še nimate, jo lahko
za 32 evrov dobite
v papirnici Kakež v
Ilirski Bistrici. III
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011
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Predstavitev monografije občine Ilirska Bistrica
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15. SREČANJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
Letošnje tradicionalno, 15. srečanje
Združenja veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) Postojna in Policijskega
veteranskega društva Sever (PVD) za
Primorsko in Notranjsko je potekalo
v znamenju praznovanja 20. obletnice
vojne za samostojno Slovenijo.
Veterane in njihove svojce ter ostale
obiskovalce, ki so se v velikem številu v
soboto, 18. junija, zbrali na Mašunu, so
nagovorili predsednik OZ ZVVS Postojna
Janko Rutar, predsednik PVD Sever za
Notranjsko Vojko Otoničar, župan občine Bloke Jože Doles, predsednik zveze
PVD Sever Miha Molan in predsednik
ZZVS Janez Pajer, ki je bil tudi slavnostni govornik. »26. junija smo Pivčani in
Bistričani nedvomno prvi začutili vojno.
To je bil zamolčan del, ki ga politika ni
hotela nikoli priznati. Mi ga praznujemo
kot “dan prej”, ko so tanki iz bistriških in
pivških vojašnic hrumeli po cestah proti italijanski meji,« je dejal Pajer in dodal, da ima največje zasluga za srečen
razplet vojne modro lokalno vodstvo
teritorialne obrambe in milice. »Žrtev
na Primorskem skorajda ni bilo zaradi
modrega vojskovanja. Vedeli smo, da
je na nasprotni strani sovražnik, ki je
bil še včeraj naš prijatelj, ki ima v vrstah svoje sinove, in nesmiselno ubijanje brez vzroka bi bil zločin. Ker nismo bili napadeni, smo s pogovori in

blokadami dosegli bleščečo zmago. To
je edinstven primer v Evropi, zato moramo biti ponosni na izid te vojne,« je
poudaril Pajer.
Ob tej priložnosti so, tako kot vsako leto,
najzaslužnejšim veteranom podelili priznanja. Bronasto plaketo ZVVS je prejel
Anton Zigmund, srebrni znak ZVVS pa
občini Pivka in Postojna. Spominsko
plaketo OZVVS Postojna so si prislužili
Alojz Joželj, Jože Truden, Samo Mlinar
in Jože Sedmak. Bronasti znak združenja Sever sta prejela Milan Kovačević in

Tomaž Čuček, bronasti osamosvojitveni
znak Aleksander Mahne, Boris Uroda
in Anton Bajt, srebrni osamosvojitveni
znak pa Mario Juričič in Edo Klemenc.
Janko Rutar je posebno priznanje izročili tudi Danilu Puglju iz Kosez pri Ilirski
Bistrici.
Srečanje je spremljal tudi kulturni program, ki so ga sooblikovali člani Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož in folklorna skupina kulturnega društva Rak
iz Rakeka, za zabavo pa je poskrbel ansambel Snežnik. III

Zaslužni veterani, ki so prejeli priznanja

AKTUALNO

ZAČETEK SODELOVANJA MED BISTRIŠKO OBČINO IN PARKOM ŠKOCJANSKE JAME
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Občina Ilirska Bistrica se je odzvala povabilu Parka Škocjanske jame in v juniju
za predstavnike posameznih društev in
krajevnih skupnosti organizirala ogled
ene najznamenitejših jam na svetu, ki so
vpisane tudi na UNESCOV seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Poleg jamskega sveta smo si ogledali tudi
muzejske zbirke, se sprehodili po učni
poti Škocjan in občudovali zanimive hiše
v značilni kraški kmečki arhitekturi.
Kot je pojasnil župan Emil Rojc, je ta
obisk tudi začetek sodelovanja med Občino Ilirska Bistrica in Parkom Škocjanske jame, ki se bosta tesneje povezala
pri skupnem trženju turističnih produktov, promociji naravnih znamenitosti v
divaški in bistriški občini ter nenazadnje
tudi v skrbi za čisto Reko, saj večji del bistriške občine spada v vplivno območje
Parka Škocjanske jame.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

Prav reka Reka, ki izvira v bistriški občini, ponikne pa v kraški votlini pod vasico
Škocjan, je ustvarila čarobni splet Škoc
janskih jam in tako povezala bistriško
območje z vzhodnim delom Krasa. V

mesecu avgustu pa bodo predstavniki
Parka na povabilo bistriške občine obiskali novokrajsko jamo in tako spoznali
delček bistriškega podzemnega sveta.
III

ŠIROKOPASOVNI INTERNET DO KONCA LETA 2012
Predvidoma v poletnih mesecih se
bodo pričela dela za izgradnjo širokopasovnega omrežja v ilirskobistriški, sežanski, hrpeljsko-kozinski in komenski
občini, ki so se skupaj prijavile in uspele
na drugem javnem razpisu za gradnjo,
upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij. Celotno omrežje bo zgrajeno predvidoma do konca leta 2012.
6. junija je župan občine Sežana, ki je nosilka projekta, z Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo podpisal
pogodbo o sofinanciranju projekta gradnje širokopasovnega omrežja v omenjenih občinah, katerega vrednost znaša
17,5 milijona evrov. 9,6 milijona evrov je
namenjenih za gradnjo širokopasovnega
omrežja v ilirskobistriški občini. Od tega
Župan Emil Rojc je projekt izgradnje širokopasovnega omrežja predstavil
bo 40 odstotkov vrednosti naložbe oz.
na novinarski konferenci
3,8 milijona evrov prispevalo podjetje
FMC d.o.o. iz Ljubljane, ki bo dela izvajalo in bo po izgradnji nja, Janeževo Brdo, Kilovče, Mereče, Ostrožno Brdo, Pavlica,
omrežje prevzelo tudi v upravljanje, 60 odstotkov oz. 5,8 milijo- Podstenje, Podstenjšek, Prelože, Prem, Ratečevo Brdo, Smrje,
na evrov pa se bo financiralo iz državnih sredstev in proračuna Snežnik, Studena gora in Zalči.
Širokopasovni internet bodo dobila tudi posamezna gospodinjEU za kohezijsko politiko.
Strokovni nadzor nad gradnjo bo izvajalo podjetje Spit grad- stva, ki trenutno nimajo dostopa, v naseljih Bač, Brce, Dobrobeni inženiring d.o.o. iz Nove Gorice. Hrbtenico omrežja bodo polje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnji Zemon, Fabci, Gornji Zemon,
začeli graditi od sežanske občine prek hrpeljsko-kozinske do Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Jasen, Jelšane, Knežak,
bistriške občine.
Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Nova
Kot je pojasnil župan Emil Rojc, bo skozi izvedbo projekta širo- vas pri Jelšanah, Novokračine, Podbeže, Podgrad, Podgraje,
kopasovni dostop dobilo 1651 gospodinjstev v bistriški občini, Podtabor, Pregarje, Račice, Rečica, Rjavče, Sabonje, Soze, Staki po podatkih ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehno- rod, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica,
logijo nimajo možnosti priklopa na širokopasovno omrežje.
Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zarečica in Zarečje.
Skozi izvedbo projekta bodo širokopasovni dostop tako dobila Župan je opozoril, da nekatera naselja, kot so Harije, Gabrk in
vsa gospodinjstva v naseljih Čelje, Dolnja Bitnja, Gornja Bit Zajelšje, niso na tem seznamu, čeprav dostopa do širokopasovnega omrežja nimajo. »Do tega je prišlo zaradi netočnih
podatkov ministrstva, ki je seznam pripravilo. Vendar bo občina delala na tem, da bodo tudi ta naselja dobila širokopasovni
internet,« je pojasnil župan.
Na širokopasovni internet se bodo sicer lahko priključila tudi
druga gospodinjstva, ki dostop že imajo, vendar bodo morala
Občane obveščamo, da bo s 1. julijem začel voziti kopalni
strošek priklopa plačati sama, medtem ko bodo ostala gospoavtobus na relaciji Ilirska Bistrica–Moščeniška Draga, in
dinjstva priključek dobila brezplačno. III
sicer vsak ponedeljek, sredo in petek v juliju in avgustu.

KOPALNI AVTOBUS

Cene vozovnic:
• otroci do 10 let – brezplačno,
• otroci nad 10 let ter dijaki in študenti do 27. leta –
enosmerna 2 evra, povratna 4 evre,
• upokojenci – enosmerna 2 evra, povratna 4 evre,
• ostali občani – enosmerna 4 evre, povratna 8 evrov.
Prevoze po subvencionirani ceni je omogočila Občina Ilirska Bistrica.

OPTIKA DO DOMA

V
V

V
V

V
V

Priklopi in instalacije opticnih omrezij ftth
V
V

Blue Gem - Gardelin Primoz s.p.

TEL: 070 844-522
www.optika-do-doma.si
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AKTUALNO

Odhod avtobusa bo ob 8.00 z avtobusne postaje v Ilirski
Bistrici, povratek pa ob 17.30 iz Moščeniške Drage. Avtobus bo peljal, če se bo zbralo najmanj pet potnikov.
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Le s podpiranjem dobrih inovativnih idej
smo lahko uspešnejši

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM

O prejemnikih priznanj za najboljše inovacije, ki jih je podelila GZS Območna zbornica Postojna dne 21. maja 2011 v
Ljubljani, smo deloma poročali že v junijski številki Odmevov. Tokrat predstavljamo tri prejemnike priznanj za inovacije, ki so zaposleni v podjetjih s sedežem v Ljubljani oz.
Pivki. Med temi so dr. Marko Vrh, Petra Skok in Jasna Perc.
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Inovator dr. Marko Vrh
je med prejemniki zlatega priznanja za inovacijo
»Razvoj tehnologij za obvladovanje preoblikovanja visoko trdnostnih jekel«, ki je bila realizirana
v podjetju Kovinoplastika
iz Starega trga pri Ložu.
Poleg njega so priznanje
prejeli še Martin Mišič,
Anton Rot, in Blaž Strle iz podjetja Kovinoplastika Lož d.d.,
Tomaž Špan iz podjetja Conphis d.o.o., ter prof. dr. Boris Štok,
in dr. Mirko Halilovič iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani.
Skupina inovatorjev je razvila tehnologijo in orodja za obvladovanje procesa preoblikovanja visoko-trdnostnih jekel, kar
bo povečalo konkurenčno sposobnost podjetja Kovinoplastika. S tem so se pomembno približali zahtevam trga, saj so
zmanjšali stroške razvoja in izdelave novega orodja za 30% ter
skrajšali razvojno izdelovalni čas za 40% v primerjavi s prejšnjo prakso.
Dr. Marko Vrh je zaposlen na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, na kateri je tudi doktoriral in sicer s področja numeričnega modeliranja procesov preoblikovanja pločevine. Je
tudi absolvent na Pravni fakulteti. Njegovo širše raziskovalno področje, iz katerega ima kar nekaj znanstvenih objav v
elitnih mednarodnih revijah, so numerične simulacije raznih fizikalnih pojavov in procesov. Kljub temu, da prihaja
iz univerzitetnega okolja, ima laboratorij za numerično modeliranje in simulacijo v mehaniki, v katerem deluje, bogato tradicijo sodelovanja s slovensko in tujo industrijo. Po
njegovem mnenju je delo na zgoraj omenjenem projektu
tudi dober primer uspešne prakse sodelovanja univerze in
industrije. Dodana vrednost, ki nastaja v preseku Univerze
Ljubljana z industrijo je po njegovih izkušnjah zelo visoka,
saj industrija pozna potrebe trga ter konkurenčne izdelke,
prav tako pa ima na voljo kapital za izdelavo in testiranje
prototipnih izdelkov. Raziskovalci na fakultetah pa na drugi
strani razpolagajo s poglobljenim znanjem in razumevanjem
delovanja izdelkov. Sinergija naštetega običajno rezultira v
inovativnem in superiornem izdelku. Taki izdelki in postopki
so po njegovem mnenju edino pravo dolgoročno gonilo konkurenčne prednosti, inovativnost sama pa potencial, ki ga
mora management znati izkoristiti in ustrezno nagraditi. Le
s podpiranjem dobrih idej in zamisli lahko sledimo sloganu
“biti boljši”. To mora biti naše vodilo, saj delovna sila v SloBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

veniji še zdaleč ni najcenejša, ne želim pa si, da bi to postala,
dodaja inovator dr. Marko Vrh.
Na podelitvi inovacij je bila s srebrnim odličjem nagrajena
tudi inovacija »Višja kakovost za meso in izdelke Pivški piščanec z omega 3«. Meso in izdelki Pivški piščanec z omega 3
se ponašajo z ugodnim razmerjem med omega 6 in omega 3
maščobnimi kislinami. V naši prehrani je to razmerje pogosto porušeno in znaša tudi 20:1, kar presega priporočila
Svetovne zdravstvene organizacije. Pri Pivškem piščancu z
omega 3 je ta skrb odveč, saj razmerje maščobnih kislin znaša približno 4,5 : 1 in je v skladu s priporočili, medtem ko
v piščančjem mesu standardne reje znaša 10:1. Ugodnejša
maščobno kislinska sestava je v Pivškem piščancu dosežena
po povsem naravni poti – skozi obogateno prehrano živali,
ki so ji dodana posebej pripravljena lanena semena in ne
skozi umetne dodatke. Za inovacijo sta bili poleg člana uprave Aleksandra Debevca zaslužni tudi dve inovatorki iz Ilirske Bistrice: Petra Skok, vodja odnosov z javnostmi in vodja
projekta omega 3, ter Jasna Perc, pomočnica direktorja pro
izvodnje v Pivki perutninarstvu d.d.

»Od ideje do njene uresničitve je vedno dolga pot. Razvoj Višje kakovosti za Pivškega piščanca z omega 3 je potekal vse od
leta 2007. Pri projektu smo sodelovali intenzivno tako znotraj
podjetja Pivka perutninarstvo, kot tudi z Emona Razvojnim
centrom za prehrano iz Ljubljane ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prepričani smo namreč, da smo
pri utiranju novih poti najbolj uspešni, če ne stojimo vsak na
svojem bregu, ampak sodelujemo v skupnem timu. Različni
ljudje rešitev vidimo z nekoliko drugačnega zornega kota in
jo dopolnjujemo vsak na svojem področju. Predvsem pa je
pomembno to, da se ne ustrašimo omejitev in vztrajamo,« je
povedala Petra Skok, vodja projekta.
»Razvoj Pivškega piščanca z omega 3 je le eden izmed projektov Pivke perutninarstva s katerim želimo, da bi kupcem
ponudili izdelke višje, vrhunske kakovosti. Zato bomo z razvojem tovrstnih izdelkov nedvomno nadaljevali,« nam je
ob podelitvi inovacij zaupala Jasna Perc, pomočnica direk-

torja proizvodnje, in dodala: »Velike stvaritve, veliki dogodki
so sestavljeni iz malih dejanj. Prav tako je velik uspeh sestavljen iz nešteto drobnih korakov in veliko prehojene poti,
pa tudi iz marsikatere
izkušnje. Današnje priznanje je lepa nagrada
za porabljen čas in energijo vsem sodelavcem, ki
so sodelovali na projektu
in celemu podjetju Pivka
d.d., hkrati pa je predvsem spodbuda k novim
idejam.«
Družba Izoterm Plama
je v zadnjih letih ponudila trgu precej inovativ-

nih izdelkov, ki so plod razvoja inovativnosti. Inovator Saša
Zečevič, vodja proizvodno tehničnega sektorja v tem podjetju je prepričan, da je ključni element inovativnosti posameznik, ko na področja tehnologije, procesov, trženja ali
katera druga, prinaša sveže ideje, zamisli, ustvarjalni nemir,
izboljšave in rešitve. Nadalje pravi, da šteje vsak inovativen predlog, ki je rezultat izkušenj, znanja in razmišljanja
ter predstavlja rešitev nekega problema in tako kupcem
kot podjetju prinaša določeno korist oziroma dodano vrednost. V letošnjem letu je Saša Zečevič predstavil nov tip
cevne izolacije Izoterm SSL plus in nov pakirni profil SYS130
in za to prejel bronasto priznanje GZS, Območne zbornice
Postojna.
Več na spletni strani www.ilirska-bistrica.si/podjetnistvo. III
Vlado Vinšek

S podelitvijo potrdil o opravljenem tečaju usposabljanja in preizkusu znanja
za lokalnega turističnega vodnika po
Zelenem krasu se je 14. junija končalo izobraževanje za turistične delavce
in bodoče turistične vodnike, ki je od
aprila do junija 2011 potekalo v Pivki
in na terenu po regiji. Izobraževanje je
del regijskega projekta Park Zelenega
krasa, pri katerem poleg drugih občin
iz regije sodeluje tudi ilirskobistriška.
Vodi ga RRA Notranjsko-kraške regije.
Izobraževanje je bilo namenjeno povečanju poznavanja turistične destinacije
Zeleni kras ter s tem bolj celovitemu in
privlačnejšemu predstavljanju tega območja obiskovalcem, ki je znano predvsem po izjemnih naravnih lepotah in
bogati biotski pestrosti.

Teoretično in praktično usposabljanje je
bilo razdeljeno na štiri dele. Uvodni je
bil namenjen predvsem uporabnikom
znamke Zeleni kras, drugi in tretji del
sta bila namenjena turističnim delavcem, informatorjem v TIC-ih, turističnim
kmetijam, gostincem in drugim ponudnikom v regiji. Celoten, skoraj 60-urni
program izobraževanja pa so obiskovali
tisti, ki so želeli ob koncu pridobiti potrdilo, na podlagi katerega bodo v svojih
občinah pridobili licenco za lokalnega
turističnega vodnika, ki bo usposobljen
za vodenje po celotni regiji.
Program izobraževanja so v sodelovanju z RRA pripravili v turistično-razvojni agenciji Autentica iz Kopra, ki je bila
izbrana za izvajalca izobraževanja. K
predavanjem so povabili različne strokovnjake, poznavalce turističnih vsebin

in izkušene vodnike iz regije in širše.
Skupaj z njimi so zastavili pester in zanimiv program vsebin s poudarkom na
trajnostnem turizmu: od geografskih
značilnosti območja, turističnih zanimivostih, zgodovinskega pregleda območja, kulinarike in etnološke dediščine,
interpretacije narave skozi turistično
vodenje, vključevanja zgodb v vodenje,
povezovanja turizma z Naturo 2000 do
osnov komunikacije v TIC-ih, tehnike
vodenja in zakonodaje, ki opredeljuje
delo turističnega vodnika.
Organizatorji so z udeležbo in izvedenim izobraževanjem izredno zadovoljni, saj se je različnih sklopov izobraževanja udeležilo dobrih 90 ljudi, med
njimi 56 za turistične vodnike. Od tega
je izpit uspešno opravilo 48 kandidatov, ki prihajajo iz vseh občin Notranjsko-kraške regije, in sicer po deset iz
Ilirske Bistrice in Postojne, trinajst iz
Pivke, sedem iz Cerknice, štiri iz Loške
doline, trije iz Logatca in eden iz občine Bloke.
V občinah po regiji se trenutno pripravljajo novi odloki o lokalnem turističnem vodenju, ki bodo omogočili, da
bodo vodniki z občinsko oz. lokalno licenco lahko obiskovalce vodili po celotnem območju Zelenega krasa.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa zanj prispevajo občine Notranjsko-kraške regije. III RRA Notranjskokraške regije
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Občina Ilirska Bistrica
pridobila deset turističnih vodnikov
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IZ EVROPSKIH SREDSTEV LEADER
ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA NOVIH 157.000 EVROV
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Lokalna akcijska skupina (LAS) Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom je v skladu z novo Uredbo za
izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP RS v aprilu objavila Javni poziv za nabor izvedbenih projektov, s katerim je želela
pripraviti Načrt izvedbenih projektov (NIP) za leto 2011. Gre
za dokument, na osnovi katerega LAS črpa sredstva LEADER
za sofinanciranje projektov za razvoj podeželja in ga po novi
Uredbi lahko pripravlja dvakrat letno – odvisno od višine
razpoložljivih sredstev in projektov, ki so pripravljeni za izvajanje.
Na Javni poziv se je prijavilo 32 projektov, ki jih je v skladu s predpisanim postopkom in določenimi kriteriji ocenila
Komisija za ocenjevanje projektov, pripravila predlog izbora
projektov in ga posredovala v potrditev na UO LAS. Ta je
na svoji 7. redni seji 30.5.2011 sprejel predlog NIP 2011, v
katerega se je uvrstilo 20 izvedbenih projektov in en projekt
sodelovanja v skupni vrednosti 652.330 €, od tega bo evropskih sredstev za 406.143 € oz. 62 %. Izbor NIP je potrdil tudi
Nadzorni odbor LAS, tako da je bil 7.6.2011 posredovan v
odobritev na MKGP kot zadnji korak za pridobitev sofinanciranja projektov.
Na področju občine Ilirska Bistrica je odobrenih 7 projektov
v skupni višini 157.066 € evropskih sredstev. Izmed teh ima
poseben pomen projekt sodelovanja s sosednjim LAS Krasa
in Brkinov iz Sežane, ki je namenjen promociji Brkinske sadne
ceste, saj v njem sodeluje kar 9 partnerjev – od tega vse štiri brkinske občine. Nadaljevalo se bo tudi izvajanje projekta
Kmetijski krožek, ki je v preteklih dveh letih pokazal odlične
rezultate pri delu z mladimi na področju kmetijstva. Prav tako
se bo sofinancirala tradicionalna jesenska sejemska prire-

ditev Kmetijska tržnica, ki počasi prerašča lokalne okvirje in
postaja vedno bolj pomembna tudi v širšem prostoru. S projektom tlakovanja dostopne poti se bo nadaljevala zunanja
ureditev gradu Prem, in sicer na osnovi projekta, ki je bil prav
tako izdelan s pomočjo sredstev Leader. Izvajala pa se bosta
tudi dva nova projekta - Arheološki park Dolnji Zemon, kjer
se bodo izvedle pripravljalne aktivnosti za ureditev območja
Javorji – Dolnji Zemon, in projekt Turistično-informativne table, v okviru katerega se bodo postavile table z multimedijsko podporo na 21 najbolj izpostavljenih turističnih točkah
občine. Zasebnik Rihard Baša, nosilec projekta Kuhinja na
podeželju, pa bo s tem projektom uredil učilnico za izvajanje
kuharskih delavnic in izvedel 8 tematskih kuharskih delavnic
za prebivalce na področju LAS.
V obdobju delovanja LAS je bilo do letošnjega NIP odobreno
sofinanciranje 46 projektov v skupni vrednosti 1.289.600 €,
od tega je 503.970 € sredstev. Končanih je že 35 projektov (5
jih še izvajamo, 6 projektov je bilo pri sofinanciranju žal zavrnjenih). Skupaj z novim NIP pa je odobrenih 56 projektov, kar
pomeni da bodo v podeželje občin Il. Bistrica, Pivka in Postojna v obdobju 2008 – 2013 vložena sredstva v skupni vrednosti 1.941.930 €, od tega je 910.113 € EU sredstev. Vsekakor
gre za pomemben vložek v razvoj omenjenega področja, ki
potrjuje upravičenost delovanja LAS. III Strokovni vodja Aleš
Zidar

Ustavljen postopek nabora novih projektov za sofinanciranje
iz programa Leader
UO LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je na svoji 7. redni seji sprejel sklep, da se do nadaljnjega prekine z izvajanjem Javnega poziva za nabor izvedbenih projektov za sestavo jesenskega Načrta izvedbenih del 2011
(NIP). Kot je bilo objavljeno v začetku aprila, je LAS objavil javni poziv, na osnovi katerega je pridobil izvedbene projekte
za sestavo spomladanskega NIP 2011. V Javnem pozivu je bilo predvideno, da se postopek izbire novih projektov nadaljuje do 31. avgusta 2011, s katerim bi se pripravil jesenski NIP.
Vendar so je v postopku izbire projektov za spomladanski NIP izkazalo, da so obstoječi kriteriji za izbor (ocenjevanje
projektov) preveč ohlapni in je v konkurenci številnih in po vsebini precej različnih projektov težko ustrezno ovrednotiti
projekte – to pa otežuje odločanje o sestavi NIP. Zato se je UO odločil, da ustavi nadaljnji izbor projektov in pripravi nove
– dopolnjene kriterije, s katerimi se bo lažje ocenilo prijavljene projekte.
To pomeni, da se bo Javni poziv za naslednji NIP objavil šele po sprejemu novih kriterijev, po prvih ocenah naj bi se to
zgodilo v začetku jeseni, tako da se bo naslednji NIP pripravil v začetku leta 2012. Kljub temu pa v LAS vse morebitne
prijavitelje oz. investitorje v projekte za razvoj podeželja prosijo, da se čimprej oglasijo na sedežu društva in predstavijo
idejne zasnove projektov. Na ta način bo priprava na Javni poziv dosti lažja in pregledna, kot v kratkem roku trajanja
poziva.
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Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije
je v sodelovanju z
mestno občino Ptuj
in z vsemi enotami
Kmetijske svetovalne
službe po Sloveniji
organizirala
tradicionalno, tokrat že
22. državno razstavo
Dobrote slovenskih
kmetij. Potekala je
v času od 19. do 22.
maja 2011 v prostorih Minoritskega samostana na Ptuju.
Iz vseh koncev SloMojca Brožič
Nataša Jelen Štemberger s pripravljenimi izdelki za trg. Za kozjo
venije in zamejstva
z
nagrajeno
zlato
ovčjo skuto
skuto, sveži kozji sir ter kozji namaz z dodatki česna in peteršilja so
so kmečke gospodipoleg
zlatih
priznanj
prejeli
tudi
najvišja
priznanja
–
znake
kakovostI
nje in gospodarji na
ocenjevanja prijavili kar 1369 izdelkov. V sklopu prireditve so Med dobitniki priznanj so tudi trije nagrajenci iz naše občine:
ocenjevali krušne, mlečne, mesne izdelke, suho sadje, žganja, − družinska kmetija Štemberger iz Vrbice, ki je prejela štiri
kise, olja, vino, sadna vina, sokove, marmelade, kompote in
zlata priznanja: za kozjo skuto, sveži kozji sir, kozji namaz z
konzervirano zelenjavo. Strokovne komisije so za ocenjene
dodatki česna in peteršilja ter kozji namaz z dodatki oliv,
izdelke podelile 462 zlatih, 367 srebrnih in 279 bronastih pri− Mojca Brožič iz Jablanice, ki je prejela zlato priznanje za
znanj ter 59 znakov kakovosti. Znake kakovosti prejmejo doovčjo skuto, ter
bitniki priznanj, ki so tri leta zapored dosegli zlato priznanje
−
Darinka Brožič iz Jablanice, ki je osvojila srebrno priznaza določeni izdelek.
nje za beli pšenični kruh.
Vsi nagrajeni izdelki z ocenjevanj so bili tudi letos predstavljeDružinska
kmetija Štemberger se je letos še posebej izkazala,
ni na razstavi, ki je bila prava paša za oči. Zelo živahno je bilo
saj
je
prejela
tudi tri najvišja priznanja – znake kakovosti – za
tudi na dvorišču samostana, kjer so številni obiskovalci okušali in kupovali raznovrstne domače dobrote ter spremljali kozjo skuto, sveži kozji sir ter kozji namaz z dodatki česna in
peteršilja.
bogat kulturni program.
Dobljena priznanja pričajo o izredni kakovosti izdelkov, ki jih
izdelujejo na naših kmetijah in jih velja poskusiti. Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke in veliko uspehov pri trženju
odličnih izdelkov! III Mirjam Furlan, Kmetijska svetovalna
Podgrajska 14, Ilirska Bistrica; tel.št.: 05/ 7118 180
služba

Agrocenter ŽABOVCA
EKSKLUZIVNI PRODAJALEC PROIZVAJALCA

LABIN PROGRES

(prekopalniki,
freze, motokultivatorji,...)

EKSKLUZIVNI PRODAJALEC TRAKTORJEV

LANDINI

Rezervni deli za kmetijske stroje!

POZIV LASTNIKOM PSOV
Občina Ilirska Bistrica naproša lastnike psov, da v času
košnje svojih živali ne sprehajajo po travnatih površinah,
ki so namenjene za košnjo. Lastnike psov obenem tudi
opozarjamo, da naj za seboj počistijo pasje iztrebke.

zašèitna sredstva za varstvo

rastlin

specialna poèasi topna gnojila

Pestra izbira kmetijskega
repromateriala (koruza, jeèmen,
moèna krmila Perutninskega kombinata Pivka).

Akcijska cena
CEMENTA
in MALTITA!

Delovni èas: ponedeljek - petek: 07.00 - 19.00, sobota: 07.30 - 13.00
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45 LET MLADINSKEGA KLUBA NADE ŽAGAR
Ilirskobistriški Mladinski klub Nade Žagar (MKNŽ) letos praznuje 45 let delovanja. Klubu, ki je svoja vrata odprl leta
1966 na predvečer dneva mladosti, se je na svojevrsten način poklonila Tjaša Poklar, ki je jubileju posvetila svojo diplomsko nalogo z naslovom MKNŽ - V ritmu od leta 1966 in
jo izdala tudi v knjižni obliki.

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Na predstavitvi knjige z leve: Tjaša Poklar, Anton Prosen,
Simon Grbec in Leon Rolih-Leco
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»V diplomski nalogi na oddelku za muzikologijo ljubljanske
filozofske fakultete sem želela obdelati del novejše glasbene
zgodovine, predvsem sociologije glasbe mladinskih subkultur.
Tako sem začela raziskovati, kako je prišlo do odprtja MKNŽ v
Ilirski Bistrici,« je povedala Tjaša Poklar na predstavitvi knjige v Sokolskem domu. Začetki razvoja mladinske kulture na
Bistriškem segajo v tisti čas, ko so v Bistrico na delo prihajali
mladi iz zaledja mesta in začeli z iniciativo o odprtju prvega
mladinskega stičišča v kraju. Tako so 24. maja 1966. leta na
predvečer dneva mladosti uradno odprli klub. Prav na ta dan
so namreč odkrili tudi kip Nade Žagar ob vhodu po njej po
imenovanega parka.
Anton Prosen, ki je leta 1966 slovesno odprl vrata kluba
in je bil v tem začetnem obdobju tudi njegov predsednik,
»Leto 1965 je bilo prelomno, krizno leto. Po maturi nisem
dobil službe, zamudil pa sem tudi rok za vpis na fakulteto.
Razmišljal sem, kam naj se dam. Predlagali so mi, naj pre-
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vzamem vodstvo bistriške mladine. In tako se je začelo.« Pri
urejanju kluba, ki je svoj prostor dobil v kletnih prostorih
Sokolskega doma, so tedaj veliko pomagali domači mladinci,
vojska, pa tudi lokalna podjetja, ki so opravili okrog 600 ur
prostovoljnega dela, investicija pa je znašala dobrih 700.000
takratnih dinarjev. »Takrat si nismo predstavljali, da bo ta
klub preživel toliko let in da bo našel svoje mesto tudi v globalnem prostoru kot nekakšen alternativni glasbeni center,«
je dejal Prosen.
V začetku so v klubu prirejali predvsem plesne večere z domačimi zasedbami, kot so npr. Kameleoni in podobnimi
skupinami, ki so bile tedaj popularne. V 70. letih so v klubu
nastopale beatovske in rokovske zasedbe, koncerti pa so se
odvijali tudi v bazenu. V 80. letih pa se je klub začel usmerjati v bolj nekomercialne vode. Tedaj so tu nastopale razne
punk skupine, kot so Pankrti in podobno. Najpomembnejše
obdobje za klub pa se je začelo konec 80. let in v 90. letih, ko
so tu nastopale mednarodne hardcore, pa tudi jazz zasedbe.
»Tedaj se je vzpostavila posebna mreža med zasedbami in
agencijami, ki so izvajale turneje po evropskih klubih in med
njimi je bil seveda tudi MKNŽ,« je pojasnila Poklarjeva. Svoje
začetke so prav v bistriškem klubu pisale tudi znane jugoslovanske zasedbe kot so Majke ali Rambo Amadeus. Prav klubu
gre zahvala, da so te skupine prodrle tudi v tujino, saj je bilo
zaradi zaprtosti meja to takrat skoraj nemogoče. »MKNŽ je
namreč takrat bendom izdajal posebna potrdila, da so lahko
pridobili kulturno vizo prek Budimpešte in prišli v Slovenijo,«
je povedala Poklarjeva.
Leon Rolih – Leco, ki je bil v klubu aktiven v 80. in 90. letih,
je povedal, da je takrat skupina prostovoljcev začela organizirati koncerte zaradi želje po ustvarjanju in posredovanju
nekomercialne glasbe. »Klub dejansko deluje neprekinjeno
že 45 let,saj nobena sezona ni šla mimo brez koncertov,« je
poudarila Tjaša Poklar. Klub je še vedno zelo aktiven, saj v
zadnjih letih pripravijo približno 40 koncertov na leto, je pojasnil predsednik MKNŽ Simon Grbec. S prihodom gimnazije
v mesto se je povečal tudi obisk koncertov. Pred štirimi leti
pa so prvič organizirali Festival bistr'ških bendov, ki je odlična
promocija za domače glasbenike in se je že dobro prijel.
Ob tej priložnosti so v dvorani Sokolskega doma pripravili tudi
razstavo fotografij, na vrtu pa se je odvil koncert na katerem
so nastopili Tavžentroža, Incurabili in Demolition group. III

OB VAŠKEM SHODU NAMENU PREDALI NOVO VEŽICO
Na Ostrožnem Brdu so v nedeljo, 19. junija, ob vaškem shodu namenu predali novo mrliško vežico.

Na kratki otvoritveni slovesnosti sta vežico v uporabo predala
predsednica KS Ines Krebelj in strokovni sodelavec za investicije na Občini Ilirska Bistrica Simon Simčič, blagoslovil pa jo
je župnik Anton Ličan. Ines Krebelj se je v nagovoru zahva-

lila občini Ilirska Bistrica, ki je investicijo v vrednosti 75.000
evrov skoraj v celoti financirala, škofiji Koper, ki je odstopila
v uporabo zemljišče za vežico, sosedom, ki so dali soglasje
k gradnji, pa tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi
investicije.
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje ISAN 12 d.o.o.
iz Dekanov, gradbena dela, ki so se pričela novembra lani, pa
je izvajalo podjetje Komus d.o.o. iz Postojne. Poleg izgradnje
vežice s pokrito žalno ploščadjo so v okviru investicije uredili
tudi prostor za spravo orodja, obnovili podporni zid med pokopališčem in vežico ter asfaltirali dostop do vežice in cerkve.
Zaradi stiske s prostorom so prostor za svojce in sanitarije
uredili kar v vaškem domu (nekdanja osnovna šola), ki je v
neposredni bližini. Krajevna skupnost je za izvedbo omenjenih del namenila tudi lastna sredstva iz naslova vračila vlaganj
v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
Po uradni slovesnosti, na kateri je zapel tudi moški pevski
zbor iz Košane, je sledila pogostitev v prostorih vaške šole,
kjer so domačinke pripravile sladke dobrote. Predsednica KS
Ines Krebelj se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri čiščenju in aranžiranju, domačim ženam za oblico
peciva in pevcem iz Košane, ki so se z veseljem odzvali na
vabilo. III

MPZ Dragotin Kette na Mali Gori
cij TIGR Primorske. Navzoče je pozdravil
predstavnik Občine Ribnica, v kulturnem programu pa je sodeloval tudi naš
MPZ Dragotin Kette.
Pred tem smo se »Kettejevci« poklonili spominu na Mali Gori padlem Danilu
Zelenu pri njegovem spomeniku v Senožečah, na proslavi pa smo zapeli za
uvod k slovesnosti himno, potem pa še

za dogodek primerno »bazoviško« in
ob zaključku slovesnosti tradicionalno
»Vstajenje Primorske«.
Nastop na taki slovesnosti si štejejo
»Kettejevci« v posebno čast. To z zavestjo, da izhajamo iz našega ožjega kraja
kot širše Primorske, kjer je Tigrovstvo
sestani del zgodovinskega spomina in
narodne zavesti. A. T.
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14. maja 2011 je bila na Mali Gori nad
Ribnico spominska prireditev v počastitev prvega oboroženega spopada Slovencev – TIGR-ovcev s fašističnim okupatorjem Slovenije.
13.5.1941 so italijanska vojska in karabinjerji s priključenimi žandarji prejšnjega režima, obkolili Češarkovo kočo
na Mali gori nad Ribnico, kamor so se
zatekli nekateri člani TIGR-a, in sicer
vojaški voditelj Danilo Zelen, Ferdo
Kravanja in Anton Majnik. V spopadu
je padel Danilo Zelen, ostala dva so prijeli, vendar jima je uspelo pobegniti.
Pozneje sta padla kot partizana Anton
Majnik jeseni 1943 in Ferdo Kravanja
leto pozneje. Šlo je za prvi spopad z
okupatorjem in to na tistem delu okupirane Slovenije, ki je bila v sestavi takratne Kraljevine Jugoslavije.
Letos je od dogodka minilo 70 let in je
obletnico počastila slovesnost na državnem nivoju z govori, častno stražo,
polaganjem vencev na spomenik spopada in kulturnim programom. Na slovesnosti sta govorila dr. Pavle Gantar,
predsednik državnega zbora Republike
Slovenije, in Marjan Bevk, predsednik
Društva za negovanje rodoljubnih tradi-
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OB SHODU V PODSTENJAH NAMENU
PREDALI NOVE PRIDOBITVE
V Podstenjah so v nedeljo, 19. junija, okviru praznovanja
vaškega shoda, ko goduje sv. Anton Padovanski, zavetnik
vaške cerkve, namenu predali nove pridobitve ob cerkvi in
pokopališču.
V letošnjem letu so namreč ob mrliški vežici, ki je bila zgrajena že leta 2002, dogradili še prostor za svojce s sanitarijami in
poseben prostor za spravo in garderobo. Na območju pokopališča so uredili tudi podporne zidove, tlakovali dostop do cerkve
in vežice, obnovili vhodna vrata cerkve in obnovili plato pred
vhodom v cerkev. Vrednost celotne investicije, ki jo je vodila
KS Topolc z izvajalcem del Jožetom Sedmakom s.p. iz Zabič,
znaša nekaj čez 42.000 evrov. Od tega je Občina Ilirska Bistrica prispevala 27.000 evrov, slabih11.000 evrov so prispevale
vasi, ki gravitirajo na podstenjsko pokopališče (poleg Podstenj
še Podstenjšek in Mereče), in sicer iz naslova vračila vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje, preostanek pa je šel iz izkupička
sredstev, ki jih vaščani vsako leto ob shodu naberejo s tradicionalno licitacijo krač.
Kot so pojasnili člani pokopališkega odbora, ki ga sestavljajo
Matija Vičič, Rudi Valenčič, Zlatko Velikanje, Milivoj Kaluža,
Anton Skok in Martina Žnidaršič, jim je za dodatna dela pri
zunanji ureditvi cerkve in pokopališča, ki niso bila predvidena, zmanjkalo 3.500 evrov, ki pa jih bodo pokrili s sredstvi
iz grobarin. Kot so še povedali, so v zadnjih dvajsetih letih
z lastnimi sredstvi prekrili streho cerkve, obnovili zvonik
in nabavili dva nova zvonova ter zamenjali okna in vrata v
cerkvi. V naslednjih letih pa nameravajo obnoviti še obzidje
z glavnim vhodom na pokopališče. Ob tem se zahvaljujejo
vsem, ki so kakorkoli pomagali, da so se investicije uspešno
izpeljale in upajo tudi na nadaljnjo pomoč in podporo.
Pomemben izkupiček, ki ga vaščani namenijo izključno obnovi cerkve in pokopališča, je že omenjena tradicionalna licitacija svinjskih krač, ki jo priredijo ob godu njihovega zavetnika
Antona Padovanskega. Čeprav je letošnjo licitacijo nekoliko
zmotilo slabo vreme, je licitatorju Antonu Vičiču uspelo prodati 15 krač, ki so jih prinesli s seboj domačini. Kot je pove-

dal Milivoj Kaluža, so bili ti kraji vedno zelo močno povezani
s kmetijstvom in zato ljudje do svojega patrona sv. Antona
Padovanskega, zavetnika polja, čutijo posebno hvaležnost.
Tako mu že stoletja v dar prinašajo krače posušenega pršuta,
včasih pa so prinašali tudi posušeno travo. III

V letošnjem letu so v Podstenjah ob cerkvi in vežici uredili
čajno kuhinjo in tlakovane poti, v kletnem delu pa garderobo s
sanitarijami

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

Zastava v čast novorojeni domovini
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Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat
dan ... In dočakali smo ga! Zadnji zelo
vroči junijski dnevi 1991. Vsi smo bili v
pričakovanju rojstnega dne naše nove
samostojne države.
Zvečer sem skupaj z odraščajočima
hčerkama nestrpno pričakovala televiBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

zijski prenos razglasitve nove Slovenije.
Mož je bil že nekaj dni prej vpoklican
v Teritorialno obrambo. Po razglasitvi
je bila pred parlamentom razobešena
nova slovenska zastava. Kaj pa mi? Kje
naj jo kupimo? Lotila sem se dela. Preiskala sem omare za rdeče, modro in
belo blago. Za belo je služil kos rjuhe,
rdeč je bil ostanek blaga moje bluze, za
modro pa so prišle prav hčerkine hlače,
ki jih je že zdavnaj prerasla. Z grbom se
je bilo potrebno še bolj potruditi, pa še
na obeh straneh je moral biti.
Do jutra je bila zastava sešita. Ponosno
smo jo obesile na ograjo balkona naše
hiše v Jablanici. Jutro je bilo slavnostno,
a začela se je nova zgodba – vojna!

Letala so preletavala nebo, tanki so
hrumeli po cestah. Kamioni JLA so v kolonah vozili po cestah in prevažali vojake, prepričane, da gredo v boj za pravo
stvar. Zastava je plapolala v čast naši
novi državi Sloveniji. Sosed je to videl in
rekel: »Mislim, da je zastava na balkonu
v tem trenutku malo nevarna. Oficirji in
poveljniki JLA so blizu in lahko se marsikaj zgodi. Same ste doma – brez očeta.«
Res me je bilo malo strah.
Sedaj me ni več strah. Ta doma izdelana zastava krasi naš dom še danes v
prazničnih dneh in nas spominja na tisti
pomemben dan za domovino.
V. B.

AKTIVNOSTI SKUPINE NOVE IDEJE
Neformalna skupina Nove ideje za razvoj območja Ilirske
Bistrice (NI) je v zadnjem obdobju aktivna na številnih področjih, pred kratkim pa so formirali tudi Civilno iniciativo
za avtocesto Jelšane–Ilirska Bistrica–Postojna in pričeli z zbiranjem podpisov.

v papirnati obliki. Kot je poudaril Gorazd Brne, član NI, je
peticija dobronamerna in želijo z njo izraziti le stališče občanov. Zbrane podpise bodo predali vodstvu Občine, predvidoma jeseni, ko bodo končali z zbiranjem, pa bodo peticijo
predali tudi ministrstvu za promet in ministrstvu za okolje
in prostor.

Denar iz skrinjic razdelili otrokom

Peticija za avtocesto
V peticiji so zapisali, da želijo, da bi se Občina zavzela za najkrajšo in najhitrejšo avtocestno inačico Jelšane–Postojna, s
tem da bi trasa avtoceste potekala mimo mesta Ilirska Bistrica in tako postala obvoznica, ki bi razbremenila prometa mestno jedro. Ob tem pozivajo Občino, da se zavzame
tudi za skrajšanje predvidenih rokov za izgradnjo in pristopi k intenzivnejšemu dogovarjanju s sosednjimi občinami,
predvsem Divačo, Pivko in Postojno, glede trase. Svoje pozive utemeljujejo z izjemno pomembnostjo čimprejšnje, najkrajše in najhitrejše avtocestne povezave med Jelšanami in
Postojno, mimo mesta Ilirska Bistrica, za vsesplošni razvoj
občine Ilirska Bistrica.
Do danes so zbrali 970 podpisov, ki jih še vedno zbirajo tako
na spletni strani skupine http://noveideje.ilbis.com kot tudi

Člani skupine Nove ideje so v sodelovanju z Društvom
prijateljev mladine razdelili zbrana sredstva za pomoč otrokom
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Podpisovanje peticije za čimprejšnjo izgradnjo avtoceste je
potekalo 28. maja pred Mikozo

Skupina NI se je odločila tudi za neposredno pomoč šolajočim
otrokom, in sicer s pomočjo skrinjic za dobre namene, ki so
jih postavili na 20 lokalcijah po mestu. Z zbranimi sredstvi želijo omogočiti otrokom iz socialno šibkih družin organizirane
počitnice, nakup šolskih potrebščin, obleke, obutve itd.
Od meseca februarja do maja 2011 se je v skrinjicah nabralo
820 evrov. 300 evrov pa je prispevala tudi Občina Ilirska Bistrica, tako da skupna vsota zbranih prispevkov znaša 1.120 evrov.
Komisijo, ki zbira predloge in odloča o prejemnikih pomoči,
sestavljata članici skupine NI Kristina Šircelj in Dunja Pangos,
šolska socialna delavka in članica DPM Darinka Dekleva, po
potrebi pa tudi strokovna delavka s Centra za socialno delo.
Glede na potrebe se povezujejo tudi z Rdečim križem, Karitasom ter svetovalnimi službami in ravnatelji šol.
Z zbranimi sredstvi bodo trem otrokom poravnali stroške letovanja, če bo denarja dovolj, pa bodo razveselili tudi nekaj
družin z bonom za nakup oblačil ali obutve. Zbrana sredstva
so člani skupine predali namenu v soboto, 18. junija, na spoznavnem pikniku na grašini Turn nad Bitnjo, ki sta se ga poleg članov skupine, staršev in otrok, udeležila tudi župan Emil
Rojc in predsednik mednarodne okoljevarstvene organizacije
Alpe Adria Green Vojko Bernard. Druženje pa je s petjem popestril tudi znani pevec Aleš Hadalin.
Člani skupine NI se zahvaljujejo sponzorjem srečanja: Pivka
d.d., PET PAK d.o.o., Mesarstvo Puc, Rojc d.o.o., Džemo pek
d.o.o., Fakn Pyrc-NI, Pizzeria Maestro, Pivovarna in gostilna
Pek, Okrepčevalnica Zemonska Vaga, Gosilna »Pri Matetu« in
Promont Pangos Stanislav. III
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Bistriški gasilci obiskali mesto tragedije
hrvaških gasilcev na Kornatih
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Na dan občinskega praznika, 4. junija
2011, smo se bistriške gasilke in gasilci v
zgodnjih jutranjih urah odpravili, da počastimo 4. obletnico tragedije na otoku
Kornat, kjer je tragično končalo svojo
življenjsko pot 12 gasilcev.
Na počivališču Vrata Jadrana so nas
pričakali gasilci gasilske zveze LiburniaDVD Kras Šapjane, DVD Lovran, DVD
Moščeniška Draga in DVD Opatija, s
katerim je pobrateno PGD Il. Bistrica.
Po kratkem postanku in izmenjavi daril
smo se odpravili po stari cesti do Senja,
kjer smo se priključili na avtocesto ter
nadaljevali proti jugu. Da ne bi bila vožnja preveč monotona smo ob dveh postankih nazdravili DVD Opatija in PGD Il.
Bistrica, ki letos praznujeta 125-letnico
delovanja društvi.
Ob dokaj zeleni vegetaciji in pogledu na
vso razkošnost jadranske obale z otoki

smo prišli na Murter, od koder smo po
dve in pol urni vožnji z ladjo, mimo neštetih otokov, prišli v Nacionalni park
Kornati in na največji otok Kornat, prizorišče te tragedije. Da je to mesto s priročno kapelico in dvanajstimi ogromnimi
križi, sezidanimi iz tamkajšnjega kamna,
precej obiskano, smo se prepričali ob pogledu na shojeno stezo na tem pustem in
kamnitem otoku. Pri kapelici smo z minuto molka počastili njihov spomin in s
skupinsko sliko to tudi obeležili.
Da bi doumeli razsežnost te tragedije,
smo se povzpeli na vrh otoka, od koder
se odpira zastrašujoč pogled na 15-metrske kamnite križe in obeležja posameznim gasilcem, ki so jih so postavili svojci umrlih. Po povratku na pomol smo
si dali duška ljubitelji morja v kristalno
čisti in topli vodi.

Ob kosilu na ladji ter pogledu na prekrasno sinje morje in neštete otoke
smo ob umirjenih zvokih harmonik naših in hrvaških pesmi prispeli na Murter. Od tu nas je pot vodila v DVD Vodice, kjer so nas pričakali domači gasilci.
Po izmenjavi daril smo se poklonili ob
spomeniku štirim mladim članov njihovega društva, udeleženim v tej tragediji
in tajniku društva, ki si je ob izgubi članov vzel življenje. Gasilci DVD Opatija
pa so položili venec in prižgali sveče.
Ob razgledu gasilskega doma in pogledu na urejeno vitrino s slikami preminulih članov se je tudi po štirih letih
marsikomu orosilo oko.
Po prijaznem sprejemu in ogledu gasilske tehnike smo se z gostitelji odpravili
v mesto Vodice k spomeniku, ki so ga
v prekrasnem parku postavili navijači
nogometnega kluba Hajduk-Torcide,
katerega člani so bili preminuli gasilci.
Ob prisotnosti navijačev in domačih
gasilcev smo po položitvi vencev gasilci
DVD Opatija in PGD Il. Bistrica prižgali
sveče in z minuto molka počastili njihov spomin. Ker se je dan počasi bližal večeru, smo se ob obali in urejenih
zelenicah prekrasnega mesta Vodice
odpravili proti avtobusu. Da pa se nebi
poslovili brez slovenskih narodnih, so
nas gostitelji prosili, da zaigramo nekaj
pesmi z obvezno Golico v središču Vodic na rivi. Po napornem dnevu smo se
polni vtisov poslovili.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo pobratenemu DVD Opatija za organizacijo
obiska Nacionalnega parka Kornati. III
PGD Il. Bistrica

V SLOGI JE MOČ
Člani krajevne skupnosti Dolnji Zemon so s finančno pomočjo
lastnikov zemljišč in s prostovoljnim delom začeli z obnovo
poljskih in vaških poti. Poti so v slabem stanju, saj so zadnja
leta malo oziroma skoraj nič investirali vanje. Kot je povedal
predsednik krajevne skupnosti Valter Sedmak, imajo v načrtu
ureditev večino poti, tako da bi imeli vaščani bolj urejen dostop do zemljišč. Vikend »rabuta« Zemoncem pride prav, saj
ob delu kakšno rečejo, kaj zapojejo in se medsebojno družijo.
III Petar Nikolič
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TAM KJER TEČE BISTRA SOČA …

Za junijski izlet smo si člani ilirskobistriškega društva invalidov izbrali Posočje,
kjer se je izklesalo sožitje med človekom in naravo.
Najprej smo si v Kobaridu ogledali muzej, ki je bil leta 1993 razglašen za evropski muzej leta, s stalno razstavo in multivizijsko predstavitvijo soške fronte.
Na poti proti Drežnici smo si v soteski
Soče pred Kobaridom, kjer se ji spotoma pridruži potok Kozjak z istoimenskim znamenitim slapom ogledali le-tega kljub deževnemu vremenu.
V Vrsnem, rojstnem kraju Simona Gregorčiča, pa nas je pritegnil muzej, ki
je posvečen pesnikovemu življenju in

delu, njegovemu rodu, sodobnikom in
dogodkom njegovega časa (na fotografiji).
Prijeten izlet smo sklenili z ogledom
Breginja, ki je do potresa leta 1976 veljal za biser edinstvene beneškoslovenske arhitekture, kar smo si ogledali v
muzeju. Po potresni obnovi pa ima naselje podobo današnjega časa.
Junij pa je bil zelo uspešen za naše
športnike. Državnega prvenstva invalidov Slovenije v športnem ribolovu na
Savi v Brežicah se je udeležil ribič Borislav Zejnulovič in dosegel prvo mesto
in se tako kvalificiral za sodelovanje na
paraolimpijskih igrah, ki bodo potekale

v Italiji na meji s Francijo. Naše balinarke na državnem prvenstvu v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije,
ki je tokrat potekalo v Ajdovščini, pa so
si priborile odlično drugo mesto. Ekipo
so sestavljale: Nina Šuštar, Marija Šircelj, Majda Hrvatin, Elza Pirih, Jožica
Kovačič in Fani Prosen. Kar v treh disciplinah na državnih prvenstvih (streljanje, športni ribolov, balinanje) so naši
športniki letos dosegli odlične rezultate. Vse čestitke!
Razgibano društveno dejavnost smo
predstavili tudi na tržnici na Baču, ki je
bila organizirana ob praznovanju 20-letnice slovenske države. Naši balinarji pa
so se izkazali že s tradicionalno vsakoletno organizacijo meddruštvenega srečanja v balinanju v počastitev občinskega praznika in dneva državnosti, kjer je
sodelovalo 22 moških in ženskih ekip iz
Društev invalidov Piran, Izola, Koper, Sežana, Pivka, Vrhnika, Logatec, Cerknica,
Žiri in domačega društva.
V juliju pa že vabimo na društveni piknik. Potrudili se bomo, da bo to res
prijetno, zabavno in družabno srečanje
članstva v poletnem zatišju.
Pa še pomembno obvestilo... V juliju bo
pravna pomoč izjemoma potekala prvi
torek v mesecu (običajno vsak drugi
torek), to je 5. julija 2011, v poslovnih
prostorih Zveze delovnih invalidov v
Ljubljani, na Dunajski cesti 101. III Jožica Žibert

Težko je najti besede, s katerimi bi se
dalo na kratko opisati tako polno osebo,
kot je bil Bojan. Vsako življenje se začne
z rojstvom in v postojnski porodnišnici se je leta 1966 učiteljici mami Jožici
in očetu Duiliju rodil Bojan. Otroštvo je
preživljal v Jelšanah, kjer je obiskoval
osnovno šolo, vedoželjnost pa ga je pripeljala v Ljubljano, kjer je obiskoval srednjo kemijsko šolo in kasneje Fakulteto
za kemijo in kemijsko tehnologijo. Kljub
temu da je bil v Ljubljani od rane mladosti, se je rad vračal domov k staršem in
bratu. Za vedno mu je ostal tudi razpoznavni simpatični domači naglas. Z Urško
sta se poročila, ko sta imela oba za seboj
že nekaj življenjskih izkušenj. Zato sta

znala ustvariti ljubečo in trdno vez. Rodila sta se jima dva čudovita otroka, Matej
in Ana. Bojan si je za vse tri znal vzeti čas
za skupne pogovore, sprehode v naravo,
izlete, kolesarjenje, branje, igro …
V RTV Slovenija se je zaposlil leta 1995
kot sistemski inženir za filmsko tehnologijo, kjer je skrbel za njeno posodabljanje.
Zlasti se je izkazal kot izreden strokovnjak
pri raznih zahtevnih projektih, še posebej
pri novem sistemu za barvno in svetlobno
korekcijo elektronskih materialov.
Bojan je prerano zapustil svoje najdražje in številne prijatelje. Za njim ostaja
ogromna praznina.
(Povzeto po reviji Kričač, glasilu RTV
Ljubljana) III D. G.
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In memoriam: Bojan Boštjančič (1966–2011)

25

ODMEVI IZ NAŠIH KRAJEV

NA OBISKU PRI BEOGRAJSKIH SLOVENCIH
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V dobrih desetih letih delovanja člani društva Ahec iz Jasena vsako leto odrajžamo na krajši ali daljši izlet in si tako
nabiramo potrebno energijo za naslednjo pevsko sezono.
Ideja za letošnje potovanje se je porodila zborovodji MePZ
Ahec, Saši Boštjančiču. Po internetnem dogovarjanju z gospo Ivo Prosen Miljković, Bistričanko, ki že več kot 50 let
živi v Beogradu, je padla odločitev. In tako smo 13. maja
prispeli v glavno mesto nekoč skupne države in se namestili
v domu župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja. Tam nas
je pričakala gostiteljica, prijazna in vitalna gospa, ki je poskrbela za vse organizacijske podrobnosti našega obiska: od
ogledov mestnih znamenitosti do koncerta v cerkvi Kristusa
Kralja.
Ker je v treh dneh, kolikor je trajalo naše bivanje v Beogradu, nemogoče videti vse mestne znamenitosti, je ga. Iva,
upoštevajoč naše želje, naredila ožji izbor. Tako nas je že prvi
popoldan peljala v center mesta, kjer smo si ogledali zgradbo bivše zvezne skupščine, generalštab, ki je bil poškodovan
v bombardiranju leta 1999, hotela Albanijo in Moskvo, znamenito Beogradžanko ... Nepozaben vtis je na vse naredila
ena največjih pravoslavnih cerkva na svetu, hram sv. Save.
Z gradnjo so pričeli davnega leta 1935, na mestu, na katerem so na ukaz turškega vezirja Sinan paše leta 1594 zažgali
posmrtne ostanke sv. Save, ustanovitelja srbske pravoslavne
cerkve. Po petdesetih letih prekinitve so z gradnjo nadaljevali leta 1985.
Sledil je sprehod po Knez Mihajlovi ulici, ki velja za enega
najstarejših spomenikov z vrsto reprezantivnih zgradb in
meščanskih hiš iz druge polovice 19. stoletja. Večer smo zaključili na Skadarliji. V tej stari vijugasti ulici so se nekoč v
kavarnah Tri šešira in Dva jelena zbirali umetniki in boemi.
Danes številni lokali gostijo turiste, predvsem Slovence, ki
želijo ob dobri hrani in starogradskih napevih začutiti nočni
utrip tega dvainpolmilijonskega mesta.
Naslednjega dne smo se povzpeli na Kalemegdan, javni park
na vzpetini nad sotočjem Save in Donave (UŠĆE), se sprehodili skozi Gornji in Doljni Grad Beograjske trdnjave, nato pa
se z ladjo popeljali po obeh rekah in si ogledali mesto tudi
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z rečne perspektive. Potepanje smo nadaljevali na Titovem
grobu. Hiša cvetja in muzej 25. maj sta danes zgodovina Jugoslavije. Obiskujejo ju turisti iz nekdanjih republik in se z
nostalgijo spominjajo nekdanje skupne države. Najštevilčnejši med njimi so Makedonci in Slovenci.
Zvečer je v dodobra napolnjeni, akustični cerkvi Kristusa
Kralja zazvenelo nekaj najlepših Marijinih in velikonočnih
pesmi, ki jih je pod vodstvom Saše Boštjančiča zapel MePZ
Ahec. Koncert sakralne in ljudske glasbe so s slovenskimi
ljudskimi ubrano zaokrožili Jasenski pevci. Sodeč po aplavzu in izrazih ganjenosti na obrazih številnih poslušalcev je
naše petje doseglo svoj namen. Po koncertu smo v prijetnem druženju, ki so ga pripravili naši gostitelji, izvedeli še
marsikaj zanimivega. Cerkev Kristusa Kralja je ena od šestih
katoliških cerkva beograjske nadškofije. Vodi jo monsign.
Stanislav Hočevar. Beograjski Slovenci pa se družijo tudi v
Društvu Sava, v okviru katerega deluje ŽePS Pojoča družba.
S pevovodjo Pavlo Milovanović so se letos udeležile pevskega tabora v Šentvidu.
Jasenski pevci smo zapeli še nedeljsko mašo, ki se je je med
številnimi Slovenci udeležil tudi slovenski veleposlanik v
Beogradu, gospod Franci But, in se tako poslovili od gostoljubnih Beograjčanov. Mesto smo še zadnjič občudovali s
120 m visokega televizijskega stolpa na Avali, nato pa smo
se poslovili tudi od gospe Ive. Z iskreno zahvalo za vse lepe
trenutke, ki jih je delila z nami! III Anica Kocjančič

Foto utrinek: POŠTARSKA

Motorizirana ekipa pridnih fantov iz pošte Ilirska Bistrica, ki
nas vsakodnevno zaklada z voščili, paketi in čestitkami. Čeprav smo malo manj zadovolJni, ko dobimo kup reklam in položnic, jih je potrebno pohvaliti za delavnost in natančnost.
Vsako jutro po sedmi uri skrbno pripravijo svoje torbe s sporočili in obvestili in že odhitijo širom po naši občini.
III Vili Gombač

ROCK PREŠERN – ZMAGOVALCI MAGMA FESTA 2011

Kdo so Rock Prešern? Kako je skupina sploh nastala, kakšno
zvrst glasbe igrate ter kako ste prišli do tako izvirnega imena?
Rock Prešern smo Oskar Štrajn kot vokalist in kitarist, solo kitarist Jani Frank, basist Simon Olenik ter bobnar Aleš Frank.
Skupina je nastala s strani bratov Frank poleti 2007, kmalu
pa se jima je pridružil tudi Simon. Januarja 2008 je v skupino
prišel še Oskar in od septembra istega leta redno koncertiramo in ustvarjamo svojo glasbo. Ko smo izbirali ime, smo se
odločili, da bomo kar glasovali. Vsak je podal svoj predlog in
najboljši se nam je zdel Alešev, in sicer Rock Prešern. Žanr je
sicer razviden že iz imena, čeprav smo že bili opredeljeni kot
rock in hard rock.
Že od začetka vaše glasbene kariere poleg preigravanja priredb ustvarjate tudi lastno glasbo. Katera je bila vaša prva
avtorska pesem in na kakšen način slednje nastajajo? Bomo
v bližnji prihodnosti lahko slišali tudi Franceta Prešerna v
rock izvedbi?
Prva avtorska pesem je bila Razdrt pečat, ki smo jo sedaj čisto
predelali in popravili. Ta pesem bo tudi naš prvi singel in računamo na to, da se bo vrtel tudi po radiu. Besedila pesmi so
vsa v slovenščini, pišeta jih Oskar in Jani. Ko ustvarjamo nove
pesmi, se zapremo v našo »kuhno« (prostor za vaje). Na nas
je zelo vplivala skupina Big Foot Mama in kasneje tudi Siddharta. Glede priredb Franceta Prešerna pa nismo še razmišljali, ker smo zdaj usmerjeni v snemanje prvega singla. Mogoče
bomo kaj pripravili v prihodnosti.

motozborih in različnih glasbenih festivalih. Kateri koncert
se vam je najbolj vtisnil v spomin in zakaj? Kje bi si želeli
nastopiti?
Aleš: Piknik mojega strica; Škisova tržnica in Rock Otočec,
mogoče tudi London in Tokio. (smeh)
Jani: Finale Magma Festa 2011 ter Zemonski Rock večer; po
vsej Sloveniji (Ljubljana, Maribor).
Olenik: Dijaški koncert in Zemonski Rock večer; Majske igre.
Oskar: Klub K4 (Brkinska fešta), ker se mi zdi, da smo takrat
veliko vadili in dobili nekakšno 'brco v rit'; koncert bi radi imeli tudi na strehi trnovskega Toka.
Osredotočimo se na bolj aktualno dogajanje. Vaši zadnji trije koncerti so bili v Novi Gorici, v sklopu Magma Festa 2011,
natečaja za neuveljavljene bende. Kakšni so bili vaši občutki
pred temi koncerti, po njih in takrat, ko ste izvedeli, da ste
veliki zmagovalci?
Naša pričakovanja je presegla že novica, da smo sprejeti na
natečaj. Mislili smo, da nimamo nobene možnosti napredovanja in da bo koncert v Novi Gorici le še ena referenca. Med
temi nastopi v Novi Gorici smo se bolj povezali kot enota in
začeli smo resno razmišljati o tem, da imamo potencial in da
bi lahko še kaj dosegli. Nihče od nas ni pričakoval, da bomo
zmagali, čeprav smo po polfinalnem večeru nekako vsi tiho
upali na to, da bomo. Iskreno bi se radi zahvalili vsem, ki ste
glasovali za nas, saj nam drugače ne bi uspelo.
Kakšni so vaši načrti za naprej? Lahko pričakujemo kakšen
album ali videospot? Na katerih koncertnih odrih se vidite v
bližnji prihodnosti?
Zadali smo si letni načrt, in sicer snemanje plošče ter promocija singla Razdrt pečat, da bi ga do konca leta poznali vsi. O
videospotu se nismo še nič dogovorili, ga pa imamo željo posneti. Trenutno smo najbolj osredotočeni na singel ter na zbiranje sponzorskih sredstev za snemanje plošče. Poleti bomo
igrali na Festivalu Bistr'ških Bendov, na Ostrožnem Brdu in v
Knežaku. Radi bi tudi imeli še kakšen koncert v Novi Gorici, v
MagmiX. III Eva Logar

Za sabo imate že številne koncerte, med njimi ste igrali tudi
v ilirskobistriškem Mladinskem Klubu Nade Žagar, na nekaj
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Rock Prešern so mlada rockerska zasedba iz Ilirske Bistrice.
Fantje so izvedli že veliko število koncertov, predvsem v okolici Ilirske Bistrice. Marca so nastopali tudi v Ljubljani in Slovenskih Konjicah. Pred kratkim so bili osredotočeni predvsem
na Magma fest 2011, natečaj za neuveljavljene skupine. Po
prvem predizboru so se fantje najprej uvrstili v polfinale, po
polfinalu v finale – in na finalnem večeru so se veselili kot
zmagovalci. Pred kratkim je skupina posnela novo skladbo
Razdrt pečat, ki jo lahko slišite na njihovem facebook profilu.
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SVETA KATARINA – PRILJUBLJENA IZLETNIŠKA
TOČKA Z BOGATO ZGODOVINO
Sveta Katarina – kopasta vzpetina med Jelšanami, Novokračinami in Rupo, visoka 675 metrov – je v zadnjih letih postala priljubljena izletniška točka tako za domačine, ki zanjo
zgledno skrbijo, kot tudi za mnoge druge obiskovalce, ki jih
tu gostoljubno sprejemajo. Ob lepem vremenu je z vrha čudovit razgled na Kvarner, na severni strani pa pogled seže
vse do Triglava.

Sveta Katarina je priljubljena izletniška točka

ga odprli konec meseca maja, ko so na Sv. Katrini pripravili
tradicionalno sveto mašo, ki ji je sledilo druženje in srečelov.
Organizatorji se vsem, ki so prispevali za srečelov, najlepše
zahvaljujejo.
»Manjša skupina vaščanov se s prostovoljnim delom trudimo,
da bi bilo na Sv. Katarini čim bolj prijetno in zanimivo za obiskovalce, saj se tu nahaja eno najbolj ohranjenih gradišč v širši okolici in je zato velikega zgodovinskega pomena. Na to nas
vedno opozarja gospod Franc Poklar iz Podgraj, ki se mu ob
tej priložnosti najlepše zahvaljujemo za vzpodbudo in vse, kar
je storil za ohranitev in prepoznavnost gradišča tudi v strokovni javnosti,« je povedala ena od domačink iz Novokračin.
Sveta Katarina je namreč tudi pomemben kulturno-zgodovinski spomenik, saj skriva ostanke gradišča iz železne dobe, ki je
sestavljeno iz obsežnega kamnitega obzidja, katerega velik del
se je ohranil vse do danes. Skupina domačinov s prostovoljnim delom redno skrbi, da se to področje ne bi zaraslo. Tako
so letos posekali les po celem obzidju, očistili jugovzhodni del
zidu in od vhoda v gradišče do kapelice uredili pot ob obzidju,
ki je namenjena ogledom in vzdrževanju. Uredili so del hriba
ob kapelici in ga zasadili s cvetjem. Skupaj z jelšanskimi gasilci
so pripravili tudi čistilno akcijo, na predvečer prvega maja pa
so skupaj z društvom džiparjev prvič prižgali tudi kres.
V prihodnje želijo očistiti celotno obzidje in urediti še drugi
del poti ob južni strani obzidja, radi pa bi postavili tudi igrala
za otroke. Pri tem upajo tudi na pomoč širše lokalne skupnosti in občine.
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Kulturno-zgodovinski spomenik
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Skupina domačinov je skrbno očistila kamnito obzidje

Sveta Katarina je danes gotovo najbolj poznana po kapelici, ki
jo je leta 2006 na vrhu vzpetine postavila skupina domačinov z
Agrarno skupnostjo Novokračine ob finančni pomoči krajevne
skupnosti Jelšane, bistriške občine in jelšanske župnije z župnikom Francem Rasporjem na čelu, ki je prispevala oltar in
opremo za kapelo. Ob ureditvi kapele se je na Katarino vrnil
tudi kip sv. Katarine, ki so ga prepeljali iz cerkve v Novokračinah. Posebnost je tudi križev pot, ki so ga domačini postavili
ob dvokilometrski gozdni poti od vznožja do vrha vzpetine. Za
vsak križ in gredico ob njem skrbi po ena družina iz Novokračin.
Na Sv. Katarini so domačini je že pred več kot desetletjem
postavili tudi kočo, v kateri obiskovalcem vsako nedeljo brezplačno ponudijo kavo ali čaj. Letos so s prostovoljnim delom
in prispevki, ki jih dobijo od obiskovalcev, kočo opremili s kuhinjo s štedilnikom, zunaj pa so uredili tudi balinišče, ki so
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Sveta Katarina ni le ena izmed priljubljenih pohodniških točk,
ampak je, kot že rečeno, bogata zakladnica zgodovine, saj se
tu nahaja eno izmed bolje ohranjenih gradišč iz železne dobe.
Kot pojasnjujeta zgodovinar Ivan Simčič in arheologinja Sabina Pugelj, je gradišče sestavljeno iz velikanskega kamnitega
obzidja, zidanega v tehniki suhega zidu, ki je še posebej močno na severovzhodu in jugovzhodu. Obzidje poteka v obliki
venca, njegov obseg pa meri 670 metrov. Naselbina ima dodatno utrjen najvišji del – akropolo. Vhoda sta na jugovzhodni in severozahodni strani. Prazgodovinska naselbina je nastala z namenom nadzorovati prehod od morja proti severu.
Domnevajo, da je bil glavni vhod v naselbino na jugovzhodni
strani. Oba vhoda pa sta bila zavarovana z navzven speljanim
lijakastim hodnikom tako, da ena stranica vhoda presega
drugo. Jugovzhodni vhod je bil najbrž dodatno zavarovan s
stolpom, saj je na tistem mestu obzidje močno ojačano. Na
severozahodu, še vedno v notranjosti naselbine, je dolina, ki
ima obliko amfiteatra. Zanjo domnevajo, da je služila kot naravni zbiralnik vode v izjemnih razmerah. Bivalni prostori naj
bi bili po predvidevanjih na jugovzhodni strani blizu akropole.
Pobočja hriba so strma, vzhodno in zahodno pobočje sta prepredena z vrtačami.
Na strateško vlogo te prazgodovinske naselbine, ki je imela
vlogo središča neke skupnosti, kaže monumentalno obzidje,
kot tudi sklop gradišč v okolici. V neposredni bližini se nahajajo še tri gradišča. Dober kilometer severozahodno od Sv. Kata-

Legende o Sv. Katarini
V srednjem veku je na območju akropole stala cerkvica sv.
Katarine, po ustnem izročilu pa tudi ženski samostan. Predsednik Agrarne skupnosti Novokračine Anton Šlosar o tej legendi pripoveduje: »En Rupen (župnik) je imel gori nune in po
njemu je nastalo hrvaško naselje Rupa. Ker so se tu dogajale
hude nepravilnosti, je dal tedanji škof samostan in cerkev podreti, kip sv. Katarine pa so prenesli v cerkev v Novokračine.
Ženska iz Novokračin, po domače Jadrekina, si je težak kip
oprtala na hrbet in ga prenesla v dolino. Na Katarini je ostal le
križ s podobo Kristusa. Spomnim se, da smo kot otroci hodili
na Katarino molit za dež.«
Sveto Katarino častijo sicer kot zavetnico deklet in nasploh
mladine, tiskarjev, filozofov in učenjakov. Priporočajo se ji vsi,
ki delajo s kolesi: lončarji, brusilci nožev, strojarji, kolarji, tkalci, mlinarji ipd.
Opustošen hrib se je začel počasi zaraščati in je bil kasneje nacionaliziran. Po denacionalizaciji se je pojavila ideja o obnovi križa. »Tedanji župnik, gospod Korajžnik je zadnjo nedeljo v mesecu na Sv. Katarini daroval mašo. Ker je maša postala redna,
se je pojavila ideja, da se zgradi še cerkvica,« je povedal Šlosar.
Prostor sv. Katarine pa je očitno služil tudi kot protiturški tabor (podobno izročilo poznamo tudi v Podgrajah za cerkev sv.
Marije Karmelske in cerkev na Ahcu). Kot pravi Anton Šlosar,
so se ljudje pred Turki zatekali v gradišče. O tem naj bi obstajalo več legend. »Ena izmed njih pravi, da je ženska, ki je
bežala pred Turki v gradišče, na hrbtu nosila dojenčka, v predpasniku pa kamenje za gradišče, kar dokazuje tudi črn kamen
v obzidju, ki je bil prinešen iz doline.«
Katarina je bila pomembna tudi v času med vojnama. Po Šlosarjevem pripovedovanju so Italijani med drugo svetovno
vojno na Katarini postavili protiletalsko zaščito, a še preden
so jo uporabili, je Italija kapitulirala.
»Leta 1945, pred osvoboditvijo, se je na Katarini po obzidju zabarikadirala nemška policija. Od tod so nadzirali lokalno
cesto Marije Terezije proti Lipi, lokalno cesto proti Sušaku in
Jelšanam, cesto proti Ilirski Bistrici, cesto proti Reki in cesto
proti Trstu. Osvoboditi je bilo treba cesto Marije Terezije proti
Trstu. Ker so po tej cesti prodirali člani prekomorske brigade

v sestavu IV. armade, da bi prišli v Trst pred Američani in Angleži, je bilo treba zavzeti Sv. Katarino. Borbe so trajale tri dni,
padlo je okrog 30 partizanov, a Katarine niso mogli zavzeti,
dokler niso na hrib med Novokračinami in Novo vasjo Gnojevec-Zajčovo ravnico pripeljali topa, s katerim so razbili glavni
nemški bunker in pregnali nemško policijo. Ta se je umaknila na Reko, partizani pa so imeli prosto pot proti Trstu. Padli
partizani so bili na Katarini tudi pokopani, a so jih po vojni
prenesli drugam,« pripoveduje Šlosar.

Zanimivosti
Kot zanimivost nam je Anton Šlosar zaupal tudi, da je bilo včasih na Katarini veliko brinjevih jagod, ki so jih prišli nabirati
ljudje iz Golca. Skupina ljudi iz Brguda pa je na Katarini naredila apnenice in žgala apno. Kasneje se je tu začel zaraščati
predvsem rdeči bor. Njegove vršičke so ljudje nabirali za izdelavo zdravilnih zelišč, vendar so to kmalu prepovedali, ljudje
pa so nato začeli nabirati borove storže, saj njihovo seme zelo
dobro klije. Sicer na Katarini raste tudi nekaj črnega bora, macesen, cer in črni gaber.
Dokler Katarina še ni bila poraščena, je tu živela ptica kotorna, ki je bila zaščitena. Danes od divjadi tu najdemo srnjad,
jelenjad, divjega prašiča, pa tudi medveda in zajca. III

Kip sv. Katarine so leta 2006 iz cerkve v Novokračinah
prenesli v novo kapelico na vrhu sv. Katarine
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rine so Sušnjak, Gradišče in Božična vala. Med slednjima leži v
dolinici gomila. Domnevajo, da je bila prazgodovinska utrjena
naselbina tudi nekoliko vzhodneje, pri Sušaku, na mestu sedanje cerkve sv. Ivana ravno tako, medtem ko je Gradina nad
Šapjanami že dolgo znana kot starejše železnodobno najdišče, morda tudi kot antična utrdba.
Mimo Jelšan je v antiki tekla ena od glavnih rimskih cest via
publica Aquileia – Tarsatica. Potekala je po Podgrajskem podolju mimo Nasirca pri Kozini, Materije, Staroda, Pasjaka,
Šapjan, Lipe, kjer je čez Škalnico dosegla Tarsatiko. Domnevajo, da je bila pri današnjih Šapjanah poštna (itinerarska) postajo Ad titulos. Kot možna varianta trase ostaja cesta v izročilu znana kot Stara cesta, ki poteka malo južneje od današnje
ceste Trst-Reka.
Na Sveti Katarini so odkrili tudi grobišče iz konca starejše železne dobe, ki pa je danes verjetno povsem uničeno. Ko je tu
konec 19. st. raziskoval tržaški arheolog Carlo Marchesetti, je
odkril, da je skoraj vsak grob vseboval torkvez – ovratnico in
spiralno zapestnico. Verjetno je nekaj let pred njim na istem
kraju dobil predmete Anton Iskra iz Novokračin, ki jih je peš
prinesel v Ljubljano, ker je mislil, da so zlati.
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Bistriški upokojenci v Reziji

Za majsko popotovanje smo si v program zapisali obisk Rezije. Resda smo
to dolino pred leti že obiskali, a smo lepote želeli nekaterim ponovno pokazati, na novo upokojenim pa prvič. Oboji
bodo zadovoljni, smo si dejali.
Do zadnjega sedeža poln avtobus nas je
popeljal preko Kozine in Krvavega Potoka po avtocesti mimo Palmanove proti
severu Italije. Pričakovali smo tisti obvezni postanek v Udinah, a nas je vodička
prepričala, da se ustavimo v mestecu,
ki je po svoje eno najznamenitejših na
naši poti. Verjeli smo ji in se ustavili v
Pušji vasi. Baje da tu vedno piha, zato
da italijansko meto Venzone nosi ime
Pušja vas. Bogata zgodovina je zapisana
za to naselje, slovanske korenine, bo-

gati meščani stare dobe, nesreča, ki ga
je doletela leta 1976 v katastrofalnem
majskem potresu. Skorajda popolnemu
uničenju je sledila desetletna obnova z
lastnimi sredstvi in sredstvi EU, tako da
je dandanes mesto obnovljeno po podobi izpred potresa. Vzorčen evropski
primer – nekaj neverjetnega!
Pa še nekaj nas je presenetilo. Ogledali
smo si pet ohranjenih mumij nekdanjih
prebivalcev, ki pa niso božji čudež, pač
pa čudež narave in njenih postopkov.
Pri odcepu ceste za Tolmezzo smo krenili
proti vzhodu, kjer leži v severovzhodnem
delu Furlanije Julijske krajine Občina Rezija, dolina, ki se razteza kakih 21 km v
dolžino, nad njo pa kraljuje veličastna
Kaninska skupina z 2.587 m visokim

očakom Kaninom. Čudovita in prostrana
sončna dolina, skozi katero tečejo vode
istoimenskega hudournika, nas je očarala. Navdušeni smo bili nad prikazom
zgodovine, običajev, zlasti pa jezikovnih
posebnosti in sočne govorice, ki nam
jih je predstavil član Kulturnega društva
Muzej rezijanskih ljudi v Ravenci, slikovitem kraju v dolini. Ganljivo je njihovo
prizadevanje za ohranjanje vrednot, zlasti skrbi za jezik, neokrnjeno naravo, ki
zaradi idealne nadmorske višine (500 m)
in ugodnega podnebja nudi obiskovalcem svojstvene užitke. Prikaz njihovega
značilnega plesa, ki pa ni le ples, pač pa
prikaz vsakdanjega življenja vsakega Rezijana, je k sodelovanju pritegnil tudi dve
naši plesalki. Da ni preprost, sta dejali, je
pa slikovit. Banalna malenkost – predolg
avtobus – nam je preprečil ogled najznamenitejše vasice Solbice, ki pa nam
ostane za drugi obisk, ko naj bi obiskali
Dolomite.
Da Murphijev zakon deluje, smo se prepričali pod gondolsko žičnico za Sv. Višarje. Te dni ne obratuje, se je izpisalo
na ekranu. Lepa reč in slaba volja.
Kratek posvet, malce nejevolje in sklep:
obiskali bomo Belopeška – Mangartska
– Lughi di Fusina (kakor želite) jezera.
Sanjska narava, voda in v ozadju naravna kulisa Mangarta so pregnali še zadnjo sled nejevolje.
Ogled Trbiža, Kranjske Gore, obilna večerja in obisk cerkve brezijanske Matere božje je bil zaključek potovanja.
Najlepši del popotovanja pa je vsekakor
vrnitev domov. III Franc Gombač
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BEREMO Z GABI
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Konec maja smo na Turnu zaključile šolsko leto in pokramljale o zadnji prebrani knjigi »Izgubljena vrtnica«. Gabi pa nam je za
domačo nalogo dala spisek knjig, ki naj bi jih prebrale v času, ko nam kaj drugega itak ne gre prav dobro od rok. Poletje je čas
lenobnosti in dobra knjiga nam lahko popestri še tako dolgočasen dan predvsem pa takrat, ko se želimo umakniti in biti sami s
seboj. Z dobro knjigo v roki res nikomur ne more biti dolg čas
in tudi nikoli se ne more počutiti osamljenega.
Iz samo petindvajsetih črk je ustvarjenih na tisoče in tisoče
knjig, mar ni to čudež vseh čudežev. Od kar so me v šoli naučili pisati in brati rada berem in včasih tudi kaj napišem. Včasih
se zgodi, da mi vsebina knjige ni najbolj povšeči, pa jo vseeno
preberem, kajti tudi avtor knjige je moral dati vse od sebe, da
je zgodbo uspešno zaključil, pa tudi založnika je moral poiskati, kar niti malo ni lahko. Pa vendar vsi pisci zgodb na tihem
upajo, da bodo njihove zgodbe našle pot da naših src.
Knjige so naše prijateljice in prav priložne so, da jih lahko vzamemo kamorkoli že gremo. Pa še nekaj je, nikoli nam ne bo
zmanjkalo snovi za pogovor s soljudmi. Imejte se lepo in dobro, kajti tudi to bo minilo.
III Neta
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Zaključek gasilskega krožka PGD Knežak

Najmlajši člani gasilskega društva so
se v soboto, 11. 6., pod vodstvom
mentorja Romana Zadela podali na zaključni izlet na slovensko obalo. Izlet,
kot nagrada za udejstvovanje na gasilskem krožku, se je začel v sobotnih
jutranjih urah, ko so polni pričakovanj

krenili proti morju, kjer jih je v Izoli že
čakala barčica. Le-ta jih je popeljala
ob slovenski obali od Izole do Pirana.
Na barki jim je vodič povedal kar nekaj zanimivosti obeh mest, v morju pa
so lahko zasledili tudi zloglasne meduze, ki so se kot jate ptic premikale ob

ladji. Sonce, morje, prečudovit razgled
so bili naravnost navdušujoči za udeležence izleta, za Gajo in Tima pa še
posebej, saj sta imela poleg naštetega
tudi priložnost krmiliti barko. Otrokom
so kar sijale oči, ko so se izkrcali v Izoli,
kjer so si vzeli čas za sladoled, nato pa
se podali v Gasilsko brigado Koper.
V gasilski brigadi so jih pričakali prijazni
gasilci, ki so jim najprej zavrteli multimedijsko predstavitev o razvoju enote
od nastanka do današnjih dni, nato pa
so se podali na ogled vozil in opreme
v garaži, kjer je kneški podmladek postavil marsikatero vprašanje poklicnim
gasilcem. Izčrpna predstavitev je zadovoljila vsako vprašanje in kaj kmalu je
sledil sloves od brigade ter pot proti
domu. Cesta pa ni vodila naravnost
domov, saj so naredili še postanek za
kosilo, ki se je prileglo vsem lačnim želodčkom.
Domov so se vrnili utrujeni, vendar polni vtisov in s pogledom, usmerjenim v
jesenske mesece, ko se bo zopet pričel
gasilski krožek. III Erik Delost, PGD Knežak

PO 45 LETIH SPET SKUPAJ ČEZ VRŠIČ
Kje, prijatelji, so leta sladka,
ko smeje vse drobcene skrbi
smo v najbolj tihe kote duše skrili.

glasno; da bi se čez pet let spet tukaj vsi
skupaj dobili.
Prijetno druženje smo sklenili v Postojni, kjer smo izpraznili še zadnji nahrb-

tnik in se dogovorili za naslednje srečanje.
III Frane Kirn
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S temi besedami je bilo naslovljeno
vabilo, ki je vabilo generacijo letnika
1965/66 OŠ Knežak na srečanje. Letos
mineva petinštirideset let od zaključka
šole, zato smo se odločili za ponovitev
končnega izleta iz osmega razreda.
Obiskali smo muzej 1. svetovne vojne v
Kobaridu. Pri izviru reke Soče smo obudili marsikatero zgodbico iz osnovnošolskih let in se nasmejali mladostnim norčijam. Na poti čez Vršič nas je na vrhu
pričakal sneg. Pa se nismo samo vozili,
ne, pod velikanko v Planici smo celo
zaplesali ob zvokih harmonike našega
sošolca Maksa in vzbudili veliko zanimanje avstrijskih turistov. V Vrbi smo se
poklonili Prešernu in se preizkusili v recitiranju njegovih pesmi – še jih znamo.
Tudi na blejski otok smo se popeljali in
seveda pozvonili na zvon želja. Naša želja je bila skupna in smo jo izrekli enoBISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011
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ŽE 40 LET PONOSNO NOSIJO KETTEJEVO IME
Ilirskobistriški moški pevski zbor letos
praznuje 40-letnico poimenovanja po
pesniku Dragotinu Ketteju. Ta jubilej
so počastili 18. junija s koncertom v
Domu na Vidmu.
Moški pevski zbor Dragotin Kette uspešno nadaljuje stoletno tradicijo pevske
kulture na Bistriškem. Ustanovljen je bil
že 3. decembra 1965, pod Kettejevim
imenom pa nastopa od leta 1971. Začetki zbora sicer segajo že v leto 1945,
ko so se bistriški pevci, fantje in možje,
ki so skrivaj peli v predvojnih časih in
preživeli vojno, zbrali in ustanovili svoj
zbor. V času osvoboditve in priključitve
matični domovini so pevci nastopali
po različnih krajih na Primorskem, kjer
so jih z navdušenjem sprejeli. Začetna
vnema pa je kasneje zamrla in v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja je
zbor prenehal z delovanjem. Od leta
1965, ko so ustanovili nov zbor, pa delujejo neprekinjeno vse do danes.
Najbolj so ponosni, da so eden redkih
moških pevskih zborov, ki nepretrgoma
poje na reviji Primorska poje že 42 let,
nastopili pa so tudi na vseh občinskih
revijah. V vseh teh letih je zbor vodilo
kar nekaj dirigentov. Ob ustanovitvi leta
1965 je zbor vodil Alojz Boštjančič, za

njim pa je dirigentsko mesto prevzel Nikolaj Žličar. Kar 19 let je zbor uspešno
vodil Dimitrij Grlj. Po njegovem odhodu je vodstvo zbora za nekaj let prevzel
Egon Primčič, zadnjih deset let pa zboru
dirigira dr. Mirko Slosar.
V vseh teh letih se je zbor razvijal in rasel, nastopili so na številnih prireditvah
doma in tudi v tujini, kamor so jih radi
povabili. Tako so domačo pesem ponesli med izseljence v ZDA, zdomcem
v Francijo in na Švedsko in slovenskim
zamejcem v Italiji. Gostovali pa so tudi v

Nemčiji, na Hrvaškem, Slovaškem ter v
Bosni in Hercegovini.
Tudi tokrat so na koncertu navdušili
z zanimivim programom narodnih in
umetnih pesmi. Med drugimi so zapeli
tudi pesem Iz drevoreda, katere besedilo je napisala pesnica Maksa Samsa,
uglasbil pa jo je bistriški rojak in znan
skladatelj Bojan Glavina.
Pevci so v goste povabili tudi prijateljski
ženski pevski zbor KUD ''Učka'' z Matulj,
ki je pod vodstvom Saše Matovina zapel nekaj pesmi. III

KULTURA

DOMIŠLJIJA NA POTEPU
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Najmlajša članica Foto kluba Sušec Darja Šenkinc se je
v Pumpa baru v Knežaku predstavila s svojo prvo samostojno razstavo z naslovom Domišljija na potepu.
Darja, doma iz Šembij, je v teh dneh uspešno zaključila osnovno šolo Toneta Tomšiča v Knežaku in tudi delo v foto krožku,
ki ga je obiskovala. Jeseni bo šolanje nadaljevala na srednji
grafični šoli v Ljubljani, rezultate dosedanjega ukvarjanja s
fotografijo pa je javnosti predstavila na svoji prvi samostojni
razstavi v Knežaku.
Ideja za razstavo je zorela že od lanskega novembra, ko so se
člani foto krožka predstavili s skupinsko razstavo. Predsednika Foto kluba Sušec Andreja Bergoča so takrat Darjine fotografije tako navdušile, da ji je predlagal samostojno razstavo.
»Tako smo preostanek šolskega leta posvetili iskanju različnih
zanimivih motivov, saj posneti 30 kakovostnih fotografij za
razstavo ni mačji kašelj. Sicer pa je bila Darja pri fotografiranju zelo samostojna, sam sem ji dal le kakšen tehnični napotek. Lahko rečem, da sem bil presenečen nad rezultatom,
saj ji je uspelo nekaj izvrstnih fotografij,« je povedal mentor
foto krožka Stojan Spetič. Razstavljene fotografije, ki odražajo
Darjin dober občutek za detalje, pa tudi poznavanje tehnike
fotografiranja, je pohvalil tudi Andrej Bergoč.
»Darja je zelo posebno dekle, saj je njena ustvarjalnost zelo
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

široka in svet vidi z drugačnimi očmi kot povprečni ljudje. Motivi, ki jih izbira, se navadnemu opazovalcu zdijo nenavadni.
Svoje vizije in ideje udejani v ustvarjanju, fotografiranju, na
svojevrsten in izviren način,« je na otvoritvi razstave dejala
Darjina razredničarka Olga Novak.
Za prijetno glasbeno vzdušje na otvoritvi razstave, ki bo na
ogled vse do septembra, so poskrbeli učenci glasbene šole
iz Ilirske Bistrice, in sicer Jaka Fidel in Luka Žgur s harmoniko,
zapela pa je Nataša Božič. III

PESMI IZ PREDALOV UGLEDALE LUČ SVETA
Na zadnjem predpoletnem internem literarnem večeru Literarnega društva Ilirska Bistrica je bila predstavljena nova pesniška zbirka Ivka Spetiča-Magajne, z
naslovom Predali, izdana v samozaložbi, tako kot ostalih njegovih deset knjig. V
lično oblikovani knjižici so zbrane avtorjeve pesmi, ki so dolga leta ležale v predalih – od tod naslov zbirke.
Člani Literarnega društva Ilirska Bistrica se enkrat mesečno srečujemo na internih
literarnih večerih, t. i. literarnih večernicah; na dnevnem redu so kramljanje, razprave o resnejših temah, snovanje in načrtovanje ... in seveda branje ustvarjenih
besedil, komentiranje le-teh, vzpodbujanje ... Dobivamo se vsak prvi petek v Baru
Julija oz. po novem (pravzaprav prvotnem imenu) v Baladurju, prijetnem lokalu v
starem delu mesta. Zadnje srečanje je bilo prestavljeno na 17. junij, saj se ta mesec
kulturne prireditve na Bistriškem kar vrstijo in se marsikdaj »prekrivajo«.
Tokratne literarne večernice so bile torej posvečene pesmim bistriškega pisca Ivka Spetiča-Magajne, ki je bil svojčas osrednja osebnost
kulturnega življenja na Bistriškem, pobudnik
ustanovitve številnih kulturnih društev, sam
pa pisec proze in poezije. »Ob robu stojim,
kljub vsemu živim,« je moto zbirke, ki ga pesnik komentira kot optimistično držo. Sicer pa
v uvodu sam pojasnjuje: »Pesmi te zbirke, ki so
nastajale od leta 1960 do leta 1990, so po predalih v molku ležale, skorajda zamolčane, tako
kot še marsikaj in še marsikdo /.../ So odraz
takratnega časa in v njem mojega glasu /.../«
Spremno besedo je napisala Jožica Planinc,
slovenistka iz Divače, dobra poznavalka Spe-

Primorska akcija, katere pobudnica je bila Knjižnica Cirila Kosmača
Tolmin, poteka že od leta 2007 in z vsakim letom se širi krog zagovornikov branja leposlovja slovenskih avtorjev. S tem načinom
strokovni delavci knjižnic in bralci spoznavajo slovensko književnost
tudi izven šolskih načrtov in se uspešno zoperstavljajo predsodkom
in stereotipom o neberljivosti književnosti slovenskih pesnikov in
pisateljev. Prvotnim štirim knjižnicam (Tolmin, Ajdovščina, Idrija,
Nova Gorica) se je postopoma pridružilo še sedem knjižnic (Izola,
Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Trst in Gorica). Knjižnica Makse
Samsa sodeluje že tretje leto.
Gre za najširši projekt spodbujanja bralne kulture med odraslimi
v Sloveniji, ki se za bralce začenja 9. junija, ob domnevnem rojstnem dnevu Primoža Trubarja, in zaključi 3. decembra, ob Prešernovi obletnici rojstva in dnevu odprtih vrat kulture, ki ga navedene
knjižnice zaključijo z literarnim večerom, kamor povabijo najbolj
branega književnika, ter s podelitvijo priznanj in knjižnih darov.
Ključnega pomena za navduševanje bralcev so knjižničarji, ki radi berejo kakovostne vsebine in z branjem spoznavajo slovenske avtorje. Z
letošnjega seznama lahko člani knjižnice, starejši od petnajst let, izbirajo med petdesetimi proznimi deli in dvanajstimi pesniškimi zbirkami. Sodelujejo lahko v navedenih knjižnicah, njihovih enotah in potujočih knjižnicah. Do 20. novembra, dneva slovenskih splošnih knjižnic,
morajo prebrati najmanj pet proznih del in eno pesniško zbirko ter
oddati bralno znamenje z osnovnimi podatki o knjigi in bralcu.
Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete v tem skupnem
bralnem potovanju.
V letu 2010 smo bili veseli vašega sodelovanja in upamo, da se nam
boste v letošnjem letu pridružili v še večjem številu.
Primorci, berimo!
Knjižnica Makse Samsa

PREMIERNA PREDSTAVA
»BISTRIŠKE SANJE«
V petek, 17.6.2011, je v Domu na vidmu potekala premiera predstave »Bistrške sanje«, ki jo je po predlogi komedije
Edwarda Albeeja »Ameriške sanje« pripravil Dramski krožek
Gimnazije Ilirska Bistrica, pod vodstvom Andreje Kranjec. V
vlogah očeta, mame, stare mame, mladega fanta in socialne
delavke so se lepo ujeli Jani Lavrenčič, Katarina Penko, Anja
Moran, Erik Perkan in Kaja Boštjančič, ki so na komičen način
prikazali sodobno družino, ki se
srečuje z lepimi
in manj lepimi
trenutki, presenečenji, konflikti
itd. Komedija, ki
kritizira današnjo
družbo, način življenja, materializem je bila med
gledalci lepo sprejeta in tudi dobro
obiskana. Zahvala
gre tudi skupini Rotacija, ki so
začetek in konec
predstave popestrili z glasbo.
III Kaja Boštjančič
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Projekt PRIMORCI BEREMO
slovenske avtorje že peto leto

tičevega ustvarjalnega opusa. Zapis o
zbirki zaključuje takole: »Pesmi /.../ so
s svojo kritičnostjo ter šaljivo-ironično
izpovednostjo in s polnim naročjem
upov in nad, želja in sanj – ogledalo
prostora in časa, v katerem so nastale. Ujete v duhovno dediščino »včeraj«
pomagajo bralcem v današnjem razdrobljenem vsakdanu ozavestiti delce
sebe, da bi se mogli integrirati, povezati z drugimi in tako tkati mrežo ljubezni, vedrine in spoštovanja v skupnem
sobivanju.«
Ivko Spetič je svojo najnovejšo knjigo podaril vsem udeležencem in seveda smo
ga zaprosili za podpis in posvetilo. Pesmim smo nato kar sami posodili svoje
glasove, da smo jih oživili; spontano branje je bilo s svojo pristnostjo prav ganljivo; recitiranje in deklamiranje pač nista
edina načina glasnega interpretiranja
poezije. Lirično vzdušje se je prepletlo s
kritičnimi mislimi o aktualnem družbenem dogajanju in v sproščenem vzdušju
je vzniknilo kar nekaj zamisli o bodočih
društvenih srečanjih in prireditvah.
III Helena Pirih Rosa
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MePZ Tabor Kalc 1869 sklenil 17. sezono

Spomladanski del sezone za Mešani
pevski zbor Tabor Kalc 1869 Knežak
navadno predstavlja vrhunec sezone.
Letošnja pomlad je bila za zbor še posebej živahna, saj je poleg nastopa na
prireditvi ob oživitvi kulturnega društva
v Zagorju in sodelovanja na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku v Ilirski
Bistrici, pripravil svojo zabavno prireditev Kulturi dajemo krila.
S prireditvijo Kulturi dajemo krila, ki je
poimenovana po zborovskem motu,

smo v društvu v sklopu akcije Mlade
face želeli obeležiti mednarodno leto
mladih ter na svoj zabaven način vrstnikom in vrstnicam pokazati, da je
ukvarjanje z glasbo odlična prostočasna dejavnost in še kako primerna za
mlade, starejšim pa obuditi prijetne
spomine iz njihove mladosti. Sobotni
večer so tako zaznamovali razigranost
in številni komični vložki, ki so zbrano
občinstvo nemalokrat spravili v smeh.
Za dobro vzdušje v kneški osnovni šoli

KULTURA

ŽPS KALINA V KOPRU
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je poskrbel še izvrstno izvedeni glasbeni program, ki so nam ga pomagali sooblikovati pevke in pevci Vokalne
skupine iZbor iz Šetnjurja ter instrumentalna skupina Pivo in čevapi s Postojnskega. Na tem dogodku smo se
javnosti predstavili v novi, modernejši
preobleki. Črno-zeleno-rumena oprava, ki pooseblja našo mladost in veselje, nas bo odslej spremljala na vseh
nastopih v naslednjih nekaj sezonah,
za kar gre iskrena zahvala našim podpornikom.
Že čez teden dni smo pevci in pevke iz
kneškega zbora nastopili na prireditvi
v Zagorju, s katero so zagorski prijatelji obrnili nov list v svoji zgodovini, saj
so oživili nekdaj že bogato ljubiteljsko
kulturo v njihovem kraju. Želimo si, da
bi ta dogodek odprl nove možnosti za
kulturno povezovanje med pivško in
ilirskobistriško občino ter kulturnemu
življenju Zgornje Pivke pridal nekaj vedno dobrodošle svežine. 3. junija smo
pevsko sezono zaključili z nastopom na
osrednji občinski prireditvi v Ilirski Bistrici.
Društvo je bilo aktivno tudi na športnem področju, saj je športna sekcija 4.
junija z društvom Piškotek soorganizirala 13. kneški tek na Mašunu.
III Jernej Biščak

V življenju spoznavamo mnogo ljudi in
smo z njimi na mnogo različnih načinov
povezani. Družimo se z njimi, srečujemo,
pevci pa predvsem radi skupaj zapojemo. Ženska pevska skupina Kalina se
je z velikim veseljem odzvala povabilu
Moškega pevskega zbora Ciril Kosmač iz
Kopra, kateri je 10. junija praznoval častitljivih 30 let delovanja. To zavidanja vredno letnico delovanja, so kot se za pevski zbor spodobi počastili z slavnostnim
koncertom. Druženje je bilo toliko bolj
pristno, saj kar nekaj pevcev tega zbora
ima korenine iz okolice Ilirske Bistrice.
Lepo in prav je tako, da množica nevidnih niti, ki se prepletajo od srca do srca
in povezujejo ljudi, ki ljubimo to preprosto slovensko pesem, podarjamo enkrat
tukaj in drugič tam. III Tanja Jagodnik

MARJAN KREBELJ NAVDUŠIL S SIDDHARTO

tudi Siddharto, če bi želeli sodelovati
na razstavi, in so bili takoj za. Zanje je
bila to tudi dobra promocija pred junijskim koncertom v Stožicah,« je povedal
Marjan Krebelj, ki sicer s fotoaparatom
spremlja tudi druge odmevne koncerte
zvezd, kot so Norah Jones, Pavarotti, Zucchero in drugi.
Siddharta pa so edini, ki jih Marjan
spremlja na koncertih kontinuirano že
od leta 2003, ko jih je prvič snemal s
kamero na koncertu na bežigrajskem
stadionu, takrat še kot reporter domače TV Galeje. Ta koncert ga je tako
navdušil, da je nato s kamero posnel
tudi dokumentarni film o celotni turneji Rh-, ki je sledila od septembra do
decembra 2003. »Po tem pa sem se
posvetil samo fotografiji in tako sem
naslednjo turnejo Petrolea leta 2006
spremljal kot fotograf. Večina razstavljenih fotografij je prav iz te turneje,«
je povedal Marjan.

reklame XL
tiskamo@kaas.si
Telefon 05 710 15 04
Bistriška skupina Obroč je navdušila Siddharto
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Marjan Krebelj, poznan in uveljavljen
fotograf in arhitekt iz Ilirske Bistrice,
je v ljubljanskem Caffé Metropolu 19.
maja pripravil odmevno fotografsko
razstavo na temo Siddharta, ki bo na
ogled do 15. septembra. Otvoritve razstave, ki jo je spremljala vrhunska projekcija fotografij in videa, so se udeležili tudi člani skupine Siddharta.
Ideja za razstavo je zorela že dlje časa,
od leta 2007. V začetku letošnjega leta
pa so se stvari začele odvijati. »Ker sem
član Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev, ki ima svoj razstavni prostor v lokalu Caffé Metropol v Ljubljani,
sem izkoristil priložnost, da svoje delo
predstavim tudi širši javnosti. Zavedal
sem se dejstva, da če delaš razstavo v
prestolnici, mora biti tema nekoliko
bolj nacionalna in udarna, da pritegne
pozornost širše javnosti. Izmed vseh
opusov, ki jih imam posnetih, je Siddharta gotovo najmočnejši. Povabil sem

Razstavo fotografij, ki izražajo predvsem njegovo doživetje in vzdušje na
koncertih, je na otvoritvi spremljala
tudi vrhunska projekcija fotografij in
filmskih posnetkov, ki ni pustila hladnih
niti članov Siddharte. »Res sem ganjen
nad tem, kar sem videl. Dejansko ga
premalo poznam in nisem pričakoval
nečesa tako lepega in globokega. Gotovo je naša skupna točka premikanje mej
nemogočega in veseli smo, da mu je pri
tem navdih prav naša glasba,« je povedal basist Siddharte Jani Hace. Pevec
Tomi Meglič pa je dogodek komentiral
z besedami: »Res ganljivo. Ponosen in
počaščen sem, da osebi kot je Marjan,
ki se ukvarja z umetnostjo, dajemo navdih. Vidi se, da svoje delo opravlja z veliko mero ljubezni in užitka.«
Ker pa takega šov programa ne bi mogel
izpeljati sam, je Marjan k sodelovanju
pritegnil tudi bistriško glasbeno skupino
Obroč, ki jo sestavljajo Nina in Gregor
Volk, Matjaž Perenič, Simon Boštjančič
in Blaž Dolgan. Ti so posebej za to priložnost pripravili tudi priredbo Siddhartine skladbe Homo carnula, s katero so
navdušili tudi samo Siddharto.
Številni obiskovalci razstave, ki so prišli
iz vseh koncev Slovenije, pa so poleg
vizualnih in zvočnih užitkov v nadaljevanju večera lahko uživali tudi v kulinaričnih dobrotah iz Brkinov. »Prav to
sproščeno in srčno vzdušje je preseglo
vsa moja pričakovanja. Ta večer je bil
poklon Siddharti, njihovemu ustvarjanju in profesionalizmu. Obenem pa
smo želeli pokazati, da tudi Bistričani
premoremo veliko znanja in talenta, ki
ga sami pogosto premalo cenimo. Šele
ko prestopiš meje domačega praga, vidiš kako drugi cenijo tvoje delo,« je povedal Marjan Krebelj. III
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DEJAVNOSTI ROKOMETNEGA KLUBA ILIRSKA BISTRICA
12. tradicionalni mednarodni turnir
Rokometni klub Ilirska Bistrica je že dvanajstič zapored organiziral mednarodni turnir v počastitev občinskega praznika,
4. junija, na katerem so poleg ekip iz Slovenije igrale še ekipe
Omišlja, Raba, Opatije, Reke, ki prihajajo s Hrvaškega.
V soboto, 4. 6. 2011, so se za pokale in za nagrade za najboljše borile rokometašice v kategoriji mlajše deklice, ki so skozi
ves dan prikazale veliko dobrih partij in razburljivih tekem in
po celodnevnem trudu so bili rezultati najboljših sledeči: 1.
mesto: RK Ilirska Bistrica, 2. mesto: RK Omišalj in 3.mesto: RK
Liburnija Opatija.

prikazali zavidljivo raven znanja, najboljši pa so bili: 1. mesto
RK Cimos Koper »A«, 2. mesto RK Sežana in 3. mesto RK Ilirska Bistrica.
Najboljši posamezniki so bili vratar Mark Tomažič, RK Ilirska
Bistrica, igralec Matija Kovač, RK Sežana, in strelec Bor Breznikar, RK Cimos Koper »A«.

Ličanov memorial
Aktivni člani Rokometnega kluba Ilirska Bistrica smo, tako kot
vsako leto, tudi letos organizirali Ličanov memorial. V sklopu
12. tradicionalnega rokometnega turnirja, ki se je odvijal 4. in
5. junija, smo v soboto ob 18. uri izvedli revialno tekmo nekdanjih članic in članov našega kluba. Po sodnikovem žvižgu se
je igra prekinila, igralke in igralci, kakor tudi vsi ostali prisotni,
smo se z minuto molka spomnili na vse rokometaše naše občine, ki niso več med nami. Po končani tekmi smo vsi skupaj
preživeli prijeten večer.

Zaključek rokometnih krožkov
Rokometni klub že tradicionalno deluje po vseh šolah v naši
občini; ko se bliža konec šolskega leta, se zaključijo tudi krožki. Na letošnjem zaključku so igralci in igralke pokazali bogato
rokometno znanje, klub pa jih je razveselil z veliko nagradami
ter s pico in sladoledom.
Na tradicionalnem mednarodnem rokometnem turnirju so si
mlajše deklice priborile prvo mesto.

Izkazali so se naslednji posamezniki: najboljša vratarka Nika
Malečkar, RK Ilirska Bistrica, najboljša igralka Mirna Mahulja,
RK Omišalj, in najboljša strelka Anita Jusič, RK Rab.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Na tekmi Ličanov memorial so zaigrali nekdanji člani in članice
Rokometnega kluba Ilirska Bistrica.
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Dobro igro in veliko osvojenega znanja so prikazali
tudi mlajši dečki.

V nedeljo so svoje znanje, ki so ga osvojili skozi sezono, prikazovali rokometaši, v kategoriji mlajši dečki. Za mlade upe
so napolnili tribune starši, ki so prišli spodbujat svoje junake.
Le-ti so jim prikazovali dobre igre, razburljive končnice, manjkalo pa ni niti simpatičnih dogodkov. Za to starost so fantje
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

Mladi rokometaši se urijo tudi v rokometnih krožkih,
ki delujejo v šolah.

ČETRTA TEKMA NA BISTRIŠKI PROGI
Tekaško društvo Bistrc je na praznično
soboto 25. junija izvedlo 4. bistrški tek.
Najprej se je na krajših progah pomerila šolska mladina, za njimi so se v ciciteku preizkusili malčki, nazadnje pa še
odrasli. Osnovnošolci so na Črne njive
prispeli iz osnovnih šol ali klubov iz Postojne, Bovca, Vipave, Dobravelj, Podnanosa, Kopra, Kobarida, Podlipe, Komna, Sežane in iz domačega TD Bistrc,
vseh skupaj pa je bilo 60.
Na startu teka za člane in članice pa je
na znak za začetek desetkilometrskega teka čakalo 114 tekačev in tekačic.
Jernej Šemrov (AD Kladivar Celje) je bil
najhitrejši tekač 4. bistrškega teka, z 34
minutami in 41 sekundami pa je postavil tudi nov rekord proge. Drugi je bil
Aljoša Smolnikar iz tretji pa Tomaž Ferjančič iz.
Na stopničkah za ženske so stale same
»tujke«: na prvem mestu Rečanka Suzana Alberini (, na drugem Goričanka
Sara Bradaschia, na tretjem Tržačanka
Valentina Bonanni, lanska zmagovalka.
Najhitrejši Bističan je bil Matjaž Kešanski z 39 minutami in 40 sekundami, sicer 5. v svoji kategoriji, najhitrejša pa

domačinka Barbara Jolič ki teče za Akademsko atletsko društvo Slovan, ki je
makadam pod Milanjo obvladala v 43
minutah in 57 sekundah.
Prihodnje leto, za 5. bistrški tek se tekačem obeta spremenjeni termin teka.
Mogoča sta dva nova termina, v prvi

polovici septembra ali v prvi polovici
junija.
Organizatorji s predsednikom TD Bistrc
Gregorjem Kosičem na čelu se za pomoč
in sodelovanje zahvaljujejo vsem sponzorjem in drugim, ki so prispevali k temu,
da je tudi letošnji tek uspel. III D. J.

največje meje med nami. Ob iskrenih
obrazih in nasmeških, ki nam jih nudijo
nastopajoči, se na nas prelije vsa pozi-

tivna energija in nam da moč, da premagamo vsakodnevne težave. III Irena
Muha, Darinka Gržina

V Ljubljani, na Prešernovem trgu, je od
24. 5. do 27. 5. 2011 potekal 5. mednarodni festival Igraj se z mano.
Že samo ime festivala nam pove, da je ta
dejavnost namenjena vsem otrokom. V
igri se na spontani način povežejo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami
z večinsko populacijo. V sklopu festivala
sodeluje več kot 200 institucij oziroma
organizacij iz vse Slovenije in tujine.
Tretje leto zapored se te prireditve
udeležujejo in v njej aktivno sodelujejo tudi učenci prilagojenega programa Osnovne šole Antona Žnideršiča iz
Ilirske Bistrice. Ob tej priložnosti bi se
radi zahvalili županu Emilu Rojcu, ki je
našo letošnjo udeležbo tudi finančno
podprl.
Kljub vsakodnevnim težavam in stiskam, ki nas pestijo, ne smemo pozabiti, da se, ne ozirajoč na razlike, ki
se kažejo med nami, približamo sproščenemu druženju vsem nam »drugačnim«. Prav z igro se brišejo tudi
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IGRA JE V NAS
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Dan bistriškega tenisa 2011

Tenis klub Ilirska Bistrica je v soboto 4. junija drugo leto zapored priredil na teniških igriščih pri OŠ A. Žnideršiča celodnevno prireditev, namenjeno popularizaciji tenisa v širšem
okolju, tekmovalnemu srečanju in druženju vseh generacij,
sedanjih, pa tudi nekdanjih članov kluba, staršev in ljubiteljev
tenisa. Prireditev, ki se je pridružila praznovanjem ob občinskemu prazniku, se je odvijala v prijetnem dnevu, udeležilo
pa se jo je okrog 100 udeležencev. Na njej smo izmenjali tudi
mnenja o ciljih in nalogah, ki nas čakajo v tem letu.
Ena najpomembnejših je nedvomno ureditev klubskih prostorov, ki jih klub za normalno in urejeno delo nujno potrebuje.

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Rekreacijski turnir v malem
nogometu
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Po daljšem času smo člani ŠKD KRT spet usposobili igrišče v
parku, zamenjali mreže, pričvrstili gole in v soboto, 4. junija, v počastitev občinskega praznika izvedeli turnir v malem
nogometu, na katerem se je zbralo preko dvajset ljubiteljev
futsala (malega nogometa) vseh generacij. Tekmovalnost ni
bila v prvi vrsti, pač pa druženje in igranje malega nogometa.
Pokrovitelj turnirja je bila Občina Ilirska Bistrica, za prigrizek
pa so nam priskočili v pomoč: Đemo Pek, Mesnica J&B in mesnica Puc, za kar se vsem najlepše zahvaljujemo! III V. K.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

S svojim obiskom nas je počastil tudi župan občine g. Emil Rojc, ki je prireditvi
s tem dal še posebno obeležje. Za tekmovalne dosežke je čestital najmlajšim
članom. Predstavniki kluba pa smo ga
seznanili tudi z najbolj perečimi problemi, s katerimi se klub pri svojem delu
srečuje, kot sta neurejen status teniških
igrišč in ureditev klubskih prostorov.
V sklopu prireditve pa smo obeležili tudi
20 – letnico izgradnje teniških igrišč, ki
jih je v letu 1991 tik pred osamosvojitveno vojno v soinvestitorstvu (nekakš
nem zasebno javnem partnerstvu) postavil Tenis center oz. Radoš Gregorčič.
Za igralno površino je bila položena
umetna trava, ki je bila za tiste čase dokajšnja novost, prilagojena našim podnebnim razmeram pa omogoča praktično celoletno igranje z malo vzdrževanja.
Zahvaljujoč njegovi podjetnosti smo tako v Bistrici pridobili
pomembno športno infrastrukturo in vprašanje je kdaj ali če
sploh bi do nje sploh prišli. Tenis klub je igrišča prevzel v najem in upravljanje ob ustanovitvi leta 1995. V vseh teh letih
je izvedel tudi nekaj vlaganj. Ena večjih investicij je bila nedvomno postavitev razsvetljave igrišč, kar omogoča igranje v
večernih urah. teniška grišča in okolico igrišč pa klub redno in
zgledno ureja.
Kljub temu, da osnovni namen prireditve ni bil tekmovalnega značaja, pa so svoje teniško znanje predstavili predstavniki
vseh kategorij. Teniško znanje so najprej prikazali udeleženci
šole tenisa in mladi tekmovalci v kategorijah teniška olimpijada, mini, midi, starejši dečki in deklice, tekmovanja pa so se
zaključila s 'šampanjec' turnirjem dvojic, ko je loparje prekrižalo 18 odraslih klubskih članov.
Rezultati tekmovanj v posameznih kategorijah:
- teniška olimpijada: 1. Lea Žnidarič, 2. Marko Hrenovec,
3. Aneja Volk,
- mini tenis: 1. Žan Udovič, 2. Lea Žnidarič, 3. Marko Iskra,
- midi tenis: 1. Luka Samokec, 2. Nika Udovič, 3. Nina Potočnik,
- turnir dvojic – starejši dečki, deklice: 1. Kristina Šlosar, Gašper Rebec, 2. Rok Renko, Jaša Belušič, 3. Maja Udovič,
Erik Pugelj,
- turnir dvojic – člani / članice: 1. Rihard Udovič, Ivan Ivanič,
2. Leo Jenko, Iztok Perkan, 3. Nejc Belušič, Robert Jagod
nik.
Naš teniški dan so s svojim obiskom počastili tudi zaslužni
člani kluba, ki so bili z delovanjem kluba in dogajanjem na
prireditvi zelo zadovoljni.
Ob tem se zahvaljujemo članom kluba za aktivno sodelovanje, za udeležbo na prireditvi vsem staršem otrok in ljubiteljem tenisa, za podporo pa še posebej županu g. Rojcu in
vsem sponzorjem, ki so prireditev na kakršenkoli način podprli. III Tenis klub Ilirska Bistrica

SPUST ZA ČISTO REKO
Rafting klub Mrzla uoda je tudi letos ob občinskem prazniku,
4. juniju, organiziral tradicionalni Spust za čisto Reko. Na izhodiščni točki pred nekdanjo gostilno Lovec se je zbralo 35
članov domačega rafting kluba, ki so se po Reki spustili z 10
čolni. Traso spusta, ki se je zaključil v Bitnji, so preveslali s
tremi postanki, in sicer v Rečici, na Topolcu in pri Novakovem
mlinu. Seveda pri tem niso pozabili na osnovni namen spusta
– pobiranje odpadkov iz rečne struge. Nabrali so jih kar za 400
kilogramov, med njimi največ najlonskih vrečk, pa tudi gum,
embalaž, plastenk in nekaj železa. Iz vode so potegnili celo
napihljiv otroški bazen in dva plastična stola. Namen spusta,
ki so ga prvič organizirali leta 1988, je predvsem ozaveščanje
in spodbujanje ljudi k skrbi za čisto okolje in Reko. III

PRIREJA

RAZSTAVO KVAČKANIH IZDELKOV

Ko se tradicija sreča s sedanjostjo
bivša Gostilna Gršče
Od 24.julija do 28. julija 2011
vsak dan od 11. do 20. ure

USPEŠNA NEDELJA ZA TRI BISTRIŠKE TEKAČE
Vse čestitke organizatorjem za zelo dobro organiziran tek. III
K. Š.

SPOŠTOVANI UDELEŽENCI V PROMETU
Čas brezskrbnih poletnih počitnic se je že začel. Vsi komaj
čakamo oditi nekam, kjer ne bo vsakodnevnih skrbi, težav
in obveznosti. S svojimi prevoznimi sredstvi se odpravimo
na pot, ki naj bi nas pripeljala na želena mesta oddiha.
Na njej velikokrat srečamo pešce, kolesarje in motoriste,
ki so med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu. Bodimo pozorni nanje, vozimo previdno. Tudi oni si želijo
brezskrbnih poletnih dni. Omogočimo jim jih z varno in
previdno vožnjo. In še: Red je vedno pas pripet! SREČNO!

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Ilirska Bistrica

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011
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Na sončno nedeljo, 5.
6. 2011, je bil v Cerknici
organiziran 15. tek okoli Cerkniškega jezera,
katerega so se udeležili
tudi trije tekači iz Ilirske
Bistrice.
Organizatorji so se zelo
potrudili in pričarali lep
Mojca Šunta, Uroš Taks, Teja Jenko tek, dodatno obogaten
z žrebanjem dvajsetih
daril za tekače.
Teka se je udeležilo 175 tekačev. Udeleženci so tekli na 500 m,
1000 m in 1500 m za otroke ter 9200 m za odrasle. Teja Jenko
je tekla na 1500 m in v zadnjih 30 m prehitela celo vodilnega
fanta Blaža Otoničarja ter si zasluženo pritekla prvo mesto.
Drugo mesto pri dekletih je zasedla Kaja Zakrajšek, tretje Špela Šajn, pri fantih pa je bil drugi Andraž Ponikvar, tretji pa Tine
Žnidaršič.
Na 9200 m je zmaga šla v roke Janu Brezniku, drugo uvrščeni je
bil Toni Habjan, tretji pa je na cilj pritekel Sebastijan Puž. Urošu
Taksu je zmanjkalo nekaj moči in je pristal na četrtem mestu,
vendar je v svoji kategoriji stal na tretji stopnički. Pri ženskah
je zmago odnesla Valentina Rebec, za njo je pritekla v cilj zelo
dobra tekačica Kristina Bele, na tretje mesto pa Ajda Pristavec.
Mojca Šunta si je pritekla sedmo mesto, vendar je tudi stala na
stopničkah v svoji kategoriji, in sicer na drugem mestu.
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Pot prijateljstva Snežnik–Snježnik

6. julija 1975 je, ob proslavi tridesete
obletnice osvoboditve od fašističnih
okupatorjev krajev med Snežnikom pri
Ilirski Bistrici in Snježnikom v reškem zaledju, kakor tudi celotne tedanje države
Jugoslivije, s svečanim postavljanjem
zadnjih markacij na Snježniku odprta
Pot prijateljstva Snežnik–Snježnik ki naj
bi povezovala planince iz omenjenih
omočij kakor tudi širše. Pot sta označila
in upravljala tedanja društva PD Ilirska
Bistrica in PD Platak iz Reke.

Po osamostojivi Slovenije in Hrvaške je
pot prekinjena z mejo med dvema državama. Prestop meje je na tem področju
prepovedan. Kljub temu se dnevnike
poti še da dobiti pri slednikih tedanjih
društvev: PD Snežnik iz Ilirske Bistrice
in HPD Platak iz Reke. Kontrolne točke
poti je tudi možno prehoditi, seveda s
prestopom meje na mednarodnih prehodih med obema državama. Tudi nagradne značke še obstajajo, je pa stanje
na terenu slabo, saj na nekaterih točkah

pečatov ni več, pa tudi markacije so ponekod kar obledele. Na hrvaški strani
pot delno sledi Goranski planinski poti
(Goranski planinarski put), pa se pohodniki naslanjajo na infrastrukuto te poti.
Da bi obnovili stara planinska prijateljstva in vezi, so se planinci PD Snežnika
s slovenske strani ter planinskih društev
Kamenjak, Platak in planinske skupine Bazovica s hrvaške strani potrudili
4. junija 2011 organizirati srečanje na
meji na Klanski polici, seveda z vsemi
potrebnimi dovoljenjimi mejnih policij obeh držav. Kljub slabi vremenski
napovedi so reški planinci na srečanje
prispeli s Platka, slovenski, ki jih na poti
ni zaustavilo niti zelo bližnje srečanje z
medvedko z mladičem, pa z vrha Snežnika. S hrvaške strani so poleg organizatorjev na pohodu solovali še planinci
društev Duga, Učka in Opatija, s slovenske strani pa predstavnica Obalnega PD
iz Kopra. Zaključek srečanja je izpeljan
na Gumancu. Dogovorjeno je bilo, da se
bodo podobne akcije, kakor tudi obnova poti, pripravile tudi v prihodnosti v
upanju, da se bo šengenski režim meja
kar hitro premaknil bolj proti vzodu in s
tem omogočil svoboden prestop meje,
ki se na srečo ni vsidrala v glavah udeležencev srečanja. III Darko Mohar

BALINARSKI TURNIR – ZABIČE 2011

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Šport in rekreacija pomembno vplivata
na dobro psihofizično počutje posameznika. Tega se zavedamo vsi organizatorji turnirja v balinanju, ki je potekal v
Balinarski dvorani v Zabičah v petek, 20.
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5. 2011. Balinarski klub Zabiče je prijazno odstopil dvorano.
Društvo Vezije v okviru projekta FIHO
Na krilih športa priskrbelo medalje,
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica in

Varstveno delovni center Ilirska Bistrica
sta poskrbela za osvežitev in prigrizek.
Člani Društva upokojencev, Društva diabetikov in Društva invalidov pa so vodili tekmovanje in poskrbeli za pravično
sojenje.
Že peto leto zapored smo si po enoletnem premoru zopet podali roke in si
zaželeli prijetno druženje ob kuglah,
kot jim pravimo tukaj na Bistriškem.
Ker so bile vse štiri tekmovalne ekipe
mešane, smo bili na koncu vsi zmagovalci.
Vzpodbudno je dejstvo, da se vsako
leto turnirja udeleži večje število predstavnikov posameznih organizacij in
društev. Zahvaljujemo se vsem, ki ste
prispevali k izvedbi tega športnega
dogodka. III Katja Prosen Boštjančič,
DSO Ilirska Bistrica, in Barbara Uljan,
Društvo Vezi

AKTIVNOSTI V KNJIŽNICI MAKSE SAMSA
V ČASU POLETNIH POČITNIC
Vse naše bralce vabimo, da se nam tudi to poletje pridružijo pri poletnih projektih za mladino. Podrobnejše informacije dobite
v knjižnici. Želimo vam prijetno poletno branje.

KNJIŽNICA MAKSE SAMSA
IN
»BRALNI ČRV«

vabita vse osnovnošolce, da se nam tudi te
počitnice pridružijo pri naši

POČITNIŠKI
BRALNI ZNAČKI.

PODROČNI PRVAKI
OŠ Notranjski odred Cerknica : OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica : OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

4:2
6:0

Končni vrstni red:
1. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
2. OŠ Notranjski odred Cerknica
3. OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
4. OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Matevž Sakelšek

Tekmovali so: Patrik Možina, Jaka Malečkar, Boštjan Perkan,
Andraž Furlan, Lulzim Berisha (stojijo), Jani Božič in Sebastjan
Šprohar (čepita)
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011
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Nogometaši OŠ Dragotina Ketteja so področni prvaki v kategoriji mlajši dečki, kar je največji možen dosežek v tej kategoriji.
Finalni turnir je potekal v ponedeljek, 30. 5. 2011, na Vrhniki. Tekmovanja so se udeležile OŠ Dragotina Ketteja Ilirska
Bistrica, OŠ Notranjski odred Cerknica, OŠ dr. Ivana Korošca
Borovnica ter OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, ki je bila tudi organizator turnirja.
Najprej smo se pomerili z nogometaši iz Cerknice. Bili smo
boljši nasprotnik, a tega nismo znali unovčiti, saj se je tekma
kljub vodstvu z 2 : 0 in 3 : 2 končala z izidom 3 : 3. Sledila je
tekma proti OŠ Borovnica, ki smo jo prepričljivo dobili z rezultatom 6 : 1. Ko je OŠ Cerknica odigrala vse tekme, je postalo
jasno, da nam prvo mesto prinaša zmaga nad domačini.
Oš Vrhnika je na celem turnirju igrala zelo dobro in bi z zmago
zasedla drugo mesto. Tekmo so začeli odločno, a smo hitro
z dvema zadetkoma dokazali, da smo boljši nasprotnik. Domačine smo premagali z rezultatom 6 : 0 in tako zasluženo
osvojili prvo mesto.
Fantje so med vsemi ekipami na turnirju prikazali najlepšo
igro, prejeli najmanj zadetkov, dali največ golov in imeli najboljšega strelca – Andraža Furlana. Še en dokaz, da imamo na
Bistriškem odlične nogometaše.
Rezultati tekem:
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica : OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
1:1
OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica : OŠ Notranjski odred Cerknica
3:3
OŠ Notranjski odred Cerknica : OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
4:1
OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica : OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 6 : 1
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BALINARSKI TURNIR UPOKOJENCEV JUŽNE PRIMORSKE
Društvo upokojencev naše občine je tudi
letos organiziralo tradicionalni balinarski
turnir društev upokojencev južne Primorske, na katerega so povabili tudi balinarje iz Zameta, sosednje Hrvaške.
Turnir je posvečen občinskemu prazniku,
4. juniju, pokroviteljstvo nad njim je prevzel župan občine Emil Rojc, ki je na dan
tekmovanja, 5. 6. 2011, turnir tudi odprl.
Lepo vreme in dobra volja sta pripomogla k dobremu vzdušju in tekmovalnosti
ženskih in moških ekip. Turnirja so se
udeležili balinarji in balinarke iz osmih
društev upokojencev.
Celodnevno tekmovanje je potekalo po
pravilih Balinarske zveze Slovenije na baliniščih našega društva in BK Il. Bistrica.
Da se tekmovanja v četrtfinalu, polfinalu
in finalu razpotegnejo v pozno popoldne, je jasno, znano pa je tudi to, da smo
upokojenci vztrajni in smo zaključek turnirja pričakali v kar velikem številu.
Predsednik društva Franc Gombač,
predsednik komisije za šport Jurij Štemberger in sodnik Slavko Dolgan so podelili medalje in pokala.
Pokal so pri moških dobili Postojnčani in ženska ekipa Il. Bistrica I, ostala

mesta pa so si razdelili moški takole:
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica I, Ilirska
Bistrica II, Koper, Piran, Pivka, Zamet in
Sežana.
Ženski ekipi Il. Bistrica I sledijo Il. Bistrica II, Hrpelje - Kozina, Piran, Koper, Postojna, Pivka.

Zlato, srebrno in dve bronasti medalji
so dobili tekmovalci prvih štirih ekip.
Zaključili smo v smislu olimpijskega gesla, da je pomembno sodelovati. Pa še
bomo sodelovali! III F. G.

GENERACIJA, KI OBETA

ŠOLSTVO IN ŠPORT

staršev in poslušnostjo fantov nam je
uspelo osvojiti naslov prvakov. Fantom
želim veliko uspehov tudi naprej in da
bi z nadgradnjo svojega znanja postali
veliki nogometaši,« je ob slovesu dejal
trener Stopar. III Petar Nikolić
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Ekipa nogometašev U-12

Nogomet je gotovo eden izmed najbolj
priljubljenih športov med fanti. Tega
se zaveda tudi trener mlajše selekcije
nogometašev U-12 pri Nogometnem
klubu Ilirska Bistrica Jadran Stopar, ki je
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

šest let uspešno vodil in spodbujal mlade fante na njihovi nogometni poti. Tako
jim je z veliko truda in dobre volje uspelo kar trikrat osvojiti naslov primorskih
prvakov v svoji kategoriji. »S podporo

Fantje so se trenerju Jadranu Stoparju
zahvalili z darilom, ki ga bo spominjalo
na skupne uspehe

ŽUPANOV SPREJEM ZA NAJUSPEŠNEJŠE UČENCE
Ob koncu šolskega leta je župan Emil
Rojc na gradu Prem gostil 26 najuspešnejših učencev iz vseh sedmih osnovnih šol v občini, ki letos zaključujejo
osnovno šolanje. »Prepričan sem, da
boste lahko s takim uspehom tudi naprej zastopali našo občino in da bodo
vaši učitelji ponosni na vas,« je učencem čestital župan in jim zaželel veliko uspehov pri nadaljevanju šolanja.
Učenci so dobili v dar knjigo »Mašun
- nastanek, razvoj in pomen gozdarske
naselbine«, avtorja Gregorja Bolčine
in si v spremstvu kustosa Ivana Simčiča ogledali grad Prem z muzejsko zbirko. III

Prvič na teniški olimpijadi
skupina pri vseh štirih nalogah odlično
odrezali. Na tekmovanju, pri katerem
je sodelovalo deset skupin, so zasedli
odlično 4. mesto.
Dneva slovenskega tenisa sta se udeležila tudi Luka Samokec, ki je tekmoval
v MIDI tenisu in Leon Batagelj, ki je s
svojimi vrstniki tekmoval v kategoriji
do 11 let. Oba sta se potrudila po svojih najboljših močeh vendar žal nista
dosegla visoke uvrstitve. III Kristina
Šlosar

kazali znanje forehanda in beckhanda.
Pri tretji vaji so se z bočnimi koraki gibali med stožci, v četrti disciplini pa so
odigrali teniški hokej.
Letos so se tega tekmovanja udeležili tudi otroci iz Ilirske Bistrice, ki so se
celo leto pridno pripravljali. Trenirali so
enkrat ali dvakrat tedensko pod vodstvom Joška Iskre ter Maje Udovič in
Maše Iskra. Člani naše ekipe, Alja Ronzullo, Ana Samokec, Sara Počkaj, Lea
Žnidarič, Aneja Volk, Marko Hrenovec,
Gašper Straže in Jan Bizjak so se kot

ŠOLSTVO IN ŠPORT

Ob Dnevu slovenskega tenisa, 21. maja
2011, je Teniška zveza Slovenije že drugo leto zapored v Ljubljani organizirala
teniško olimpijado. Gre za nov projekt,
ki je namenjen vsem otrokom prvega in
drugega razreda osnovne šole, ki se prvič srečujejo s tenisom.
Tekmovalci so bili razdeljeni po skupinah in so tekmovali v štirih disciplinah,
ki so vsebovale tehnične in motorične
teniške vsebine. Pri prvi nalogi so udeleženci v omejenem prostoru odbijali
žogo navzgor, pri drugi nalogi pa so po-

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011
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13. KNEŠKI TEK
Društvo Prijatelji Informiranja, Športa, Kulture, Okolja, Turizma, Ekologije,
Knežak
(Društvo PIŠKOTEK Knežak) je ob veliki
pomoči članov KŠTD Tabor Kalc 1869 iz
Knežaka v soboto, 4.6.2011, na gozdni
pristavi Mašun organiziralo že 13. Kneški tek.
Gre za eno večjih športno-turističnih
prireditev v občini, ki jo uspešno organizirajo že od začetka svojega obstoja in
spada tudi v sklop prireditev ob občinskem prazniku.
Prireditev sodi v sklop tekov za Primorski pokal in v akcijo »Slovenija teče za
zdravje«, letos pa ji je bil pridan še ekološki pridih, saj je kot ena redkih prireditev vključena tudi v akcijo Športne
unije Slovenije »Naravi prijazne športne
prireditve«. Letos so bili pogoji za tekače v snežniških gozdovih skoraj idealni in
organizatorji so pripravili bogat športnorekreacijski popoldan.
Tekov šolske mladine letos niso organizirali, saj so po dosedanjih izkušnjah
ocenili, da bi bila zaradi zaključka šole,
udeležba slaba.
Nepričakovano majhen odziv je bil tudi
za promocijski tek najmlajših, ki ga organizirajo predvsem kot spodbudo k
športno-rekreacijski dejavnosti mladih,
saj vsi udeleženci dobijo medalje in
bogate nagrade. Kljub temu pa je bilo
na zelenici pri mašunskem gradu, kjer
je potekal ta zanimiv tek za predšolske
otroke, živahno.

Člani in članice so se podali na 12 km
progo po gozdnih cestah ob 16. uri. Tudi
tega teka se je udeležilo nekaj manj tekačev kot običajno. Nekaj nad 100 jih
je teklo v 16 starostnih kategorijah.
Najhitreje so progo premagali: Jernej
Šemrov, Kladivar, s časom 41.27, Aljoša Smolnikar, Tekaški forum, (42.05)
in Miro Vogrič, Filipides (43.11), ki je
tudi neumorni koordinator tekov za
Primorski pokal. Med dekleti pa je bila
najhitrejša »domačinka« Kristina Bele,
AK Pivka, s časom 51.08, sledili pa sta ji

ŠOLSTVO IN ŠPORT

IZ GORNJEGA – DOLNJEGA ZEMONA NA TRIGLAV
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Odločitev je padla! Gremo na TRIGLAV
od DOMA. Pot nas je vodila iz Gornjega
oz. Dolnjega Zemona do Predjamskega
gradu, kjer sva se priključila pohodnikom z imenom Erazmovi potepuhi, kateri so uspešno zaključili že 4. tradicionalni pohod na Triglav.
Sledile so etape do Cerknega, Bohinjske
Bistrice, koče Planike in težko pričakovani cilj na TRIGLAVU ter spust v Krmo.
Za to pot sva potrebovala pet dni in prehodila 160 km.
Zahvaljujeva se Erazmovim potepuhom
za sprejem v njihove vrste, odlično organizacijo in prijetno družbo. III Uroš
Primc in David Kocjan
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Sergeja Lipušček, Idrija, (51.28) in Jana
Kotar Ilijaš, Filipides, (53.35).
Pri udeležbi na ostalih ponujenih rekreacijskih možnostih (tek 3 km, pohod) pa
organizatorji že ves čas pogrešajo večjo
udeležbo domačinov.
Zahvala za pomoč pri organizaciji teka
gre tudi članom PGD Knežak, za bogate
nagrade in dobro okrepčilo pa tudi, sicer redkim, sponzorjem in donatorjem,
ki še spoštujejo prizadevanja prirediteljev, katerim moči in volja za organizacijo že počasi usiha. III V. M.

DRŽAVNO PRVENSTVO V KRAPOLOVU NA MOLI
»Resno delamo na tem, da bi v RD Bistrica organizirali svojo tekmovalno ekipo v krapolovu, saj trenutno na Primorskem ni nobene ekipe v tej disciplini.
Zato tudi želimo pridobiti čim več mladih članov. Problem pa so tudi sredstva,
saj oprema za tako ekipo stane najmanj
10.000 evrov,« je pojasnil gospodar RD

Zmagovalnim trem ekipam letošnjega državnega prvenstva v krapolovu
so na Moli podelili zaslužene pokale

Sodelovalo je sedem ekip. Štiri ekipe iz
Bleda, po ena pa iz Brežic, Novega mesta
in Maribora. Tekmo je dobila RD iz Bleda,
ki se je obenem tudi zasluženo veselila
skupne zmage v državnem prvenstvu.
Drugo in tretje mesto pa sta si prilovili
ekipi iz Brežic in Novega mesta. Vse tri
ekipe so bile tudi končne zmagovalke letošnjega državnega prvenstva v krapolovu in so se tako uvrstile v reprezentaco,
ki bo Slovenijo zastopala na svetovnem
prvenstvu v Romuniji prihodnje leto.
»Vsi udeleženci tekmovanja so bili navdušeni nad ribolovom, saj je skoraj padel nov državi rekord v skupni teži ulova,
ki je znašal kar 876,54 kg. To je bil daleč
najboljši rezultat, ki si ga ni nihče upal
napovedati,« so sporočili iz RD Bistrica,
ki je že drugič zapored gostila tekmo za
državno prvenstvo, čeprav nima svoje
tekmovalne ekipe, kar je eden od pogojev za organizacijo tovrstne tekme.
»Glede na to, da so bili lani zelo uspešni
pri organizaciji tekme državnega prvenstva, smo se odločili, da bomo tekmovanje na Moli ponovili tudi letos in jih
na ta način spodbudili, da bi pripravili
svojo ekipo za naslednje leto,« je dejal
trener reprezentance in glavni sodnik
na tekmi Sandi Sever.

Bistrica Denis Iskra. Da bi promovirali
ribolov tudi med mladimi, so 2. julija
v ribiškem domu pod Sozami pripravili
dan odprtih vrat, na katerega so povabili učence bistriških osnovnih šol. V Ribiški družini si namreč prizadevajo, da bi
med izbirne vsebine oz. krožke v šolah
uvrstili tudi ribištvo. Predstavili so jim
različne načine ribolova in ribiško opremo, pripravili pa so si tudi prvenstvo v
ribolovu na najtežjo ribo.
RD Bistrica se za pomoč pri izvedbi tekmovanja zahvaljuje predsedniku kraparske selekcije Borisu Galekoviču in
njegovim kraparskim kolegom Boštjanu
Bradlju, Dinku Skrtu, Slavku Nikoviču,
Dušanu Perkoviču, Urošu Mahnetu,
Alešu Deželaku, Sebastianu Tariču, Andražu Rebcu in Adriani Šuštar.

menil režim izpustov količine vode za
bogatenje Reke v sušnem obdobju. S
tem namenom naj bi se kot zastopnik
RD 18. februarja letos udeležil tudi sestanka na Agenciji RS za okolje.
Gospodar Ribiške družine Bistrica Denis Iskra na te očitke odgovarja: »Po
lanskoletnem dogovoru z ARSO, da bi
ohranili vodostaj jezera čim dlje v poletni sezoni, smo septembra začeli opažati, da se nivo vode v jezerih niža. Zato
smo se ponovno obrnili na ARSO, kjer
so nam pojasnili, da so zaradi različnih
pritiskov s strani nekaterih prebivalcev
in Občine Ilirska Bistrica spremenili režim in povečali izpust vode zaradi poplavne ogroženosti, tako da so bila jezera skoraj prazna. Na sestanek z ARSO
in Dravo Ptuj smo 18. februarja povabili
tudi župana, ki se je na naše vabilo odzval. Na tem sestanku smo se dogovorili, da pritok vode v reko Reko ne sme
biti manjši od 610 litrov/s, kar zadostuje
za bogatenje Reke v sušnem obdobju.
Če je ta zagotovljen, se iz jezer spušča
samo minimalno količino vode, to je 25
l/s, ki je potrebna za biološko ohranjanje Mole. V primeru večjega deževja in
možnosti poplave jezer pa smo vključili
tudi meteorološko postajo v Ljubljani,
ki bo v primeru napovedi večje količine dežja obvestila Dravo Ptuj, da spusti
nivo vode v jezerih. Po tem sestanku se
je stanje normaliziralo in trenutno smo
zelo zadovoljni, saj opažamo, da se ribiški turizem razvija. Zato obveščamo vse
pisce anonimk, posameznike, interesne
skupine in politične stranke, da smo
vedno na voljo za pogovor o tej problematiki in pripravljeni javnost seznaniti z resnico, saj ne želimo, da se širijo
laži glede delovanja RD in jezer. Županu
Emilu Rojcu pa se zahvaljujemo za podporo pri naših dolgoletnih prizadevanjih
za ohranitev čim večjega vodostaja v jezerih čez celo leto.« III

Tekmovanje zasenčila anonimka
V tednu pred tekmo se je v javnosti
pojavila anonimka, v kateri neznana
oseba, ki se predstavlja kot ribič, ribiški družini in županu Emilu Rojcu očita
sum korupcije, saj naj bi župan, kot je
navedeno v pismu, vršil stalne pritiske
na izvajalca upravljanja z akumulacijami
VGP-Drava, zaradi česar naj bi se spre-

Približali so se tudi državnemu rekordu v
skupni teži ulova
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011
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Ribiška družina Bistrica je od petka,
24. junija, pa do nedelje, 26. junija, na
akumulacijskem jezeru Mola gostila 4.
tekmo državnega prvenstva A-lige v
krapolovu z obtežilnikom (LKO). Tekma
je bila še posebej atraktivna, saj je odločala o skupnem zmagovalec letošnjega državnega prvenstva.
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ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA V GLASBENI ŠOLI
Zaključek šolskega leta 2010/2011 je
Glasbena šola Ilirska Bistrica obeležila z
dvema zaključnima nastopoma učencev.
V sredo, 1. junija 2011, se je v dvorani
Doma na Vidmu s predstavo Trnuljčica predstavil baletni oddelek Glasbene šole Ilirska Bistrica, ki ga sestavljajo
učenke programa plesna pripravnica in
programa balet pod mentorstvom učiteljice Karmen Kobe.

Teden dni kasneje, 8. junija 2011, pa
so se v dvorani Doma na Vidmu predstavili učenci, ki so vključeni v šolske
orkestre in komorne skupine. Zaključni nastop orkestrov in komornih skupin se je pričel z nastopom najmlajših
– učencev glasbene pripravnice – pod
mentorstvom učiteljice Elene Sedmak,
prof. Tem je sledil kvartet violončel
pod mentorstvom Mateje Španjić.

V nadaljevanju sta se predstavila kitarski orkester, ki ga vodi učitelj Igor
Starc, prof., in godalni orkester pod
vodstvom mag. Zdravka Plešeta, ki je
zaigral tri skladbe. Za zaključek je nastopil pihalni orkester, ki mu dirigira
Boris Benčič. III Glasbena šola Ilirska
Bistrica

Pihalni orkester pod vodstvom dirigenta Borisa Benčiča

ŠOLSTVO IN ŠPORT

KONCERT NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV
GLASBENIH ŠOL
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Nastop najmlajših glasbenih pripravnic

Utrinki z baletne predstave z naslovom Trnuljčica
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

30. maja 2011 se je v dvorani frančiškanskega samostana
na Kostanjevici odvijal koncert najuspešnejših učencev glasbenih šol. Iz Glasbene šole Ilirska Bistrica se ga je udeležila
učenka violončela Neža Slosar ob klavirski spremljavi Martina
Lenarčiča, prof. Neža Slosar je v šolskem letu 2010/2011 prejela zlato priznanje na regijskem tekmovanju učencev godal
primorskih glasbenih šol. III

DIJAKI O OSAMOSVOJITVENIH PROCESIH
V petek, 10. junija, so dijaki ilirskobistriške enote Šolskega centra Postojna v Knjižnici Makse Samsa predstavili pet
raziskovalnih nalog, v katerih so se dotaknili slovenskih demokratizacijskih in osamosvojitvenih procesov in njihovih
posledic ter tako počastili dvajseto obletnico samostojnosti
Slovenije.
»Letos praznujemo dvajseto obletnico samostojnosti Slovenije. Mineva torej dvajset let od dneva, ko je slovenska skupščina sprejela Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno
ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije,« je
v uvodnih besedah poudarila Tadeja Logar, ki je pletla vezno
besedo.

Svoje delo sta najprej predstavili Mariza Močnik in Janja Raspor, ki sta pod mentorsko taktirko Sonje Počkaj Škrlj raziskovale »Odnos različnih generacij do SFRJ in osamosvojitve
Slovenije«. Naloga, ki je bila prijavljena na državno tekmovanje Srečanje srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše zgodovine« v okviru mednarodnega tekmovanja EUSTORY,
je bila ocenjena kot druga najboljša. Najboljšo nalogo pa so
izdelale Ana Penko, Katarina Penko in Petra Tomažič, ki so
pod mentorstvom Dolores Keš raziskovale »Vpliv osamosvojitve Slovenije na gospodarstvo v Občini Ilirska Bistrica«. Na
prvo in drugo mesto uvrščene dijakinje so za nagrado prejele
enotedensko poletno akademijo v eni izmed evropskih držav.
V okviru omenjenega tekmovanja je bila prijavljena tudi naloga Anje Moran, Kristine Šlosar in Tery Žeželj, ki so z mentorico Ines Celin ugotavljale, ali je osamosvojitev Slovenije temelj
za oblikovanje stereotipa o narodih bivše Jugoslavije.
Doživljanje desetdnevne vojne na Ilirskobistriškem je pod
mentorstvom Gorazda Brneta predstavil Erik Keš, medtem
ko sta se Tjaša Dolgan in Špela Jursinovič dotaknili razvojnih
prioritet in perspektiv Občine Ilirska Bistrica.
V premoru večera sta občinstvo sprostila Alina Morano
s prečno flavto in Luka Žgur, ki je z melodijami harmonike
dodatno poudaril domoljubno klimo, ki so jo dijaki zarisali z
zanimivimi predstavitvami. Dijaki, ki so se lotili raziskovanja
kot dodatnega dela, izven obveznega šolskega programa, si
zaslužijo čestitke za visoke dosežke. III Rok Smrdelj

ALI SEM USTVARJALEN, PODJETEN IN INOVATIVEN?
sobnosti za delo v skupini. Delo je potekalo v majhnih skupinah, v katere pa je bilo vključenih vrsto tehnik, ki spodbujajo
domišljijo, ustvarjalnost, vztrajnost, inovativnost in podjetnost. Učencem so bile predstavljene tudi različne uspešne
karierne poti iz lokalnega okolja.
Vsem, ki so se trudili, da so učenci ob zaključku pritrdilno
odgovorili na vprašanje, ali sem ustvarjalen, podjeten in
inovativen, še enkrat iskrena hvala. III Alenka Penko in Gordana Fatur, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska
Bistrica
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Naši otroci so nepopisen vir ustvarjalnosti. Z namenom, da
bi sami v sebi odkrili in še nadgradili svoja znanja, veščine in
sposobnosti, je Ministrstvo za gospodarstvo oz. javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije naročila
program spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih z integracijo programov v dejavnostih lokalnih
skupnosti. Partnerji v projektu so bili Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod za šolstvo, podjetji SUN, d. o. o., in KORONA PLUS, d. o. o., ter Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
pridruženi partner pa Inštitut Jožef Stefan.
Osnovni namen programa je bilo spodbujanje mladih na
področju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti na
osnovnošolskem nivoju izobraževanja z dvigovanjem zavesti in poznavanj o podjetništvu ob vključevanju in povezovanju ključnih deležnikov ter integracija celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti
mladih v lokalne skupnosti. Dejavnosti v programskem delu
projekta so izvajali partnerji v projektu, izvedbeni del pa je
potekal v sodelovanju z osemnajstimi podizvajalci, ki so sodelovali z osnovnimi šolami v posamezni regiji. Med slednjimi je bila tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska
Bistrica, ki se je s pomočjo mentoric ga. Metke Šestan in
ga. Ines Celin na Osnovni šoli Dragotina Ketteja in Osnovni
šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici trudila in iskala načine, da bodo otroci pridobili kompetence iskanja priložnosti
za izboljšave, načine ustvarjanja idej in osnove njihovega
ocenjevanja ter krepili svoje komunikacijske veščine in spo-
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JUNIJ NA OŠ PODGRAD
Mesec junij je v šoli še posebno napet in poln pričakovanj
pred zaključkom šolskega leta. Je mesec zaključnih prireditev in zanimivih ekskurzij tako v vrtcu kot v šoli. Seveda je pa
to tudi mesec, ko ponosni pogledamo kaj vse smo si prislužili skozi celo šolsko leto.
V začetku meseca smo se odpeljali na radio Capris in si tam
ogledali njihov studio. Nekateri smo se oglašali v živo na
radiu, drugi posneli nekaj »singlov«, ki jih bomo lahko poslušali čez poletje. Devetošolca sta z voditeljema v studiu
odigrala partijo namiznega nogometa in izgubila. Poslovili
smo se od majhnega, a prijetnega studia in se odpravili v
Gasilsko brigado Koper. Najprej so nam predstavili njihovo
zgodovino, potem pa pokazali dežurno sobo, garažo in celoten vozni park. Navdušeni smo bili, saj imajo 20 gasilskih
vozila. Podrobneje smo si ogledali vozilo za reševanje v tunelih. Poizkušali smo se v »špricanju« z ročnikom, izurjeni
gasilci so nam pokazali tudi, kako se gasi s topom na vrhu
vozila. Bili smo navdušeni nad delom in zmožnostjo gasilcev
in njihove opreme.
V juniju je tudi čas, ko se veselimo z našimi najbolj uspešnimi sošolci in sošolkami v tem šolskem letu. Skupaj smo
osvojili 44 bronastih priznanj iz različnih tekmovanj, 7 srebrnih in kar 4 zlata priznanja. Predvsem bi radi izpostavili
tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje in tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Gaja Ivančič in Doris
Primc iz 9. razreda sta pokazali izvrstno znanje o sladkorni
bolezni in dosegli zlati priznanji.
Učenci, ki imajo posebne veščine upovedovanja in ljubezen
do materinščine, se radi udeležujejo Cankarjevega tekmovanja iz znanja slovenščine. Vsako leto se odzovejo na predpisano knjigo. Letos so mentorji z osnovnošolci obdelovali
kratko prozo sodobnih slovenskih avtorjev z naslovom Geniji z nasmehom. Letošnje Cankarjevo tekmovanje je bilo prav
posebej uspešno za našo šolo. Gaja Ivančič in Doris Primc iz
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UČENCI POMAGALI PRI
STRIŽENJU OVCE
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V letošnjem šolskem letu prvič poteka izbirni predmet kmetijska dela, in
sicer na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski
Bistrici. Učenci naj bi se preizkusili v
čim več kmečkih opravilih. Tako so v
začetku maja na kmetiji Marjana Benigarja v Trnovem strigli ovco z ročnimi
škarjami. Kako se ovco najprej prime,
nato pa pravilno ostriže, je učencem
pokazal večkratni državni prvak g. Drago Konjevič. Nato so vsi učenci tudi
ovco strigli in ostrigli. G. Marjanu in
g. Dragu se iskreno zahvaljujemo, ker
sta nam omogočila to prijetno in zanimivo izkušnjo. III mentorica Tamara
Urbančič
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

9. razreda ter Anja Zidar iz 8. razreda so bile najbolj uspešne na šolskem tekmovanju in se udeležile regijskega. Vse tri
učenke so osvojile srebrna Cankarjeva priznanja. Poseben
uspeh pa sta dosegli Doris Primc in Anja Zidar, ki sta vsaka v
svoji skupini zasedli prvi mesti ter se tako uvrstili na državno
tekmovanje. Tudi tu sta se odlično odrezali. Od devetdesetih
najboljših slovenskih osnovnošolcev v vsaki skupini sta dosegli osmo in deveto mesto ter osvojili zlati Cankarjevi priznanji. Vsem učencem iskreno čestitamo za znanje in predstavitev šole širšemu slovenskemu prostoru.
Z veseljem smo jim podelili priznanja na naši zaključni prireditvi, ki je poleg veselja ob zaključku šolskega leta obeležila tudi 20. rojstni dan naše države. V sliki in besedi smo
se sprehodili skozi 20 let in tako povedali naši državi, da jo
imamo radi. Sedaj pa veselo na počitnice. Naj bodo pestre
in vesele. III Novinarski krožek OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

Anja Zidar, Gaja Ivančič in Doris Primc z osvojenimi
Cankarjevimi priznanji

KARTING VARNA VOŽNJA
Po končani vožnji s kartingom, je FEISTRITZ - Moto klub Ilirska Bistrica za naše člane organiziral vožnjo z oldtimer kombijem, starim 74 let. Člana Moto kluba Ilirska Bistrica sta naše
varovance popeljala po lepotah bistrške občine in jim pričarala
nasmeh na lica. Za nagrado pa so vsi člani prejeli nalepke in
majice z logo nadpisom FEISTRITZ – Moto kluba Ilirska Bistrica.
Na samem zaključku srečanja je župan g. Emil Rojc vsem udeležencem podelil priznanja za udeležbo na karting prireditvi.
Zgoraj omenjenim klubom in g. županu se za preživetje prečudovitega popoldneva iskreno zahvaljujemo. Zahvala pa gre
tudi prijaznemu osebju Gostilne Pod gradom, ki je skrbelo,
da je vse potekalo kot mora. III Za Društvo Sožitje Ilirska Bistrica - Barbara Mrvčić

V soboto, 25.6.2011, smo se člani društva Sožitje zbrali pred
TIB Transportom z namenom, da bi se udeležili varne vožnje
s kartingom. KART klub Loška dolina je v počastitev dneva
državnosti za varovance Sožitja in ostale udeležence pripravil zanimivo vožnjo s karting avtomobili. Vožnja je potekala
v za to določenem ograjenem prostoru. Ko so organizatorji
poskrbeli za varnost vsakega sopotnika, so poskrbeli še za nepozabno doživetje. Varovanci so pokazali veliko navdušenje in
zainteresiranost, ki so ga izkazali s pozitivnim odzivom.

UČENCI OŠ PREGARJE V LIPICI IN GARDALANDU
se odpravili na pot z učiteljicama Matejo Maljevac in Majo
Uljan. Za nami je ves čas vozil policist, ki je poskrbel za ustrezno varnost na cestišču. Kmalu smo prišli do Prelož, kjer smo
imeli nekaj časa za počitek. Odpravili smo se naprej in prišli
do Prema. Tam smo se odločili, da se obrnemo proti domu.
Kmalu smo prispeli na Pregarje. Pri kalu smo še pomalicali in
se odpravili domov. Popoldne je bilo zanimivo in komaj čakamo, da to izkušnjo še kdaj ponovimo. III Novinarski krožek
OŠ Pregarje
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V četrtek, 9. 6. 2011, smo imeli na OŠ Pregarje naravoslovnotehniški dan. Učenci od 2. do 5. razreda so odšli v Lipico.
V kobilarni so jim najprej predstavili lipicanca. Spoznali so telesne značilnosti konja, kako konj čuti, kako doživlja svet okoli
sebe, seznanili so se s tem, kako skrbijo za konje. Nato so si
ogledali kobilarno. Zelo zanimivo je bilo v muzeju, ki so ga odprli pred kratkim. Prisostvovali so tudi treningu konjev, kjer so
v živo videli konja, ki ga je kobilarna podarila britanski kraljici
Elizabeti.
Učenci so zelo uživali v vožnji s kočijo po Lipici. Na koncu pa
so odšli še na igrišče za golf in se pod strokovnim vodstvom
seznanili z osnovami golfa.
Dan je kar prehitro minil, saj so učenci videli in slišali veliko
zanimivega, še najbolj pa jim bo ostalo v spominu, kar so sami
izkusili.
Isti dan pa smo učenci od 6. do 9. razreda odšli v Gardaland.
Tudi tam smo izredno uživali. Spoznali smo delovanje oziroma način delovanja določenih naprav in te naprave seveda
tudi preizkusili. Imeli smo se super.

S kolesi na Prem
26. 5. 2011 smo se učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ Pregarje v
okviru izbirnega predmeta šport za sprostitev odpravili kolesarit.
Pred šolo smo se zbrali ob 16. uri. Najprej smo se pogovorili
o tem, kakšna je pravilna vožnja, nato smo si nadeli čelade in
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011
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TERME SNOVIK IN KRAŠKI ROB
Učenci OŠ Podgora Kuteževo smo v dveh
različnih naravnih okoljih spoznavali,
kako ohranjati našo prečudovito naravo. V ponedeljek, 30. 5., smo se učenci
od 5. do 9. razreda odpravili v Terme
Snovik. Nahajajo se v Tuhinjski dolini v
osrčju Kamniško Savinjskih Alp. So eko
Terme, saj imajo vrelce termalne vode,
svoje prostore ogrevajo s pomočjo obnovljivih virov, kot so voda, veter, biomasa, sonce … Ogledali smo si celoten
proces ogrevanja. Ob reki Snoviščica so
domačini izdelali majhno hidroelektrarno, ki smo si jo lahko tudi ogledali. Sami
so si izdelali tudi sončne celice. Na ta dan
smo se naučili marsikaj novega o ohranjanju narave in se imeli zelo lepo.
V četrtek, 9. 6. pa smo imeli naravoslovni dan. Odpeljali smo se do gradu
Socerb, kjer smo z razgledne točke opazovali Tržaški zaliv. Odpravili smo se v
Sveto jamo, kjer je najstarejša cerkev.
V jami smo videli tudi prostor, kjer je
bila nekoč grajska vinska klet. V Črnem
Kalu smo si ogledali najstarejšo hišo v

Sloveniji, ki je zgrajena iz različnih vrst
kamnin, ter poševni zvonik. Vstavili smo
se tudi v Ospu. Pot nas je peljala skozi
Italijo, do školjčne sipine v Ankaranu,

kjer smo si za spomin nabrali zanimive školjke. Presenetil nas je tudi dež, a
kljub temu smo uživali. III Leja Logar,
Lara Jagodnik, 7. r.
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Dom starejših občanov se predstavlja …

SOCIALNA OSKRBA ZA PRIJETNO POČUTJE STANOVALCEV

Koncept strokovnega socialnega dela s stanovalci
s posebnimi potrebami
Po prihodu stanovalca v Dom je zelo pomembno, da z njim vzpostavimo osebni odnos, da mu prisluhnemo, da lahko izrazi svoje mnenje, pove želje ali strahove. Za njim je že prehojena pot
življenjskih preizkušenj, bolezen jih je opeharila za marsikatero
stvar, ki je zdravemu človeku samoumevna. Veliko med njimi ima
za sabo že izkušnjo bivanja v ustanovi.
Zaposleni moramo imeti potrebna strokovna znanja in sposobnosti ter občutek za sočloveka, za njegove želje in potrebe. Spoznavati ga je potrebno v vseh njegovih posebnostih, iskati močna
področja in jih nadgrajevati, ter iskati šibke točke in jih krepiti v
pozitivni smeri. Šele ko je med zaposlenimi in stanovalcem vzpostavljeno medsebojno zaupanje se lahko začne sodelovanje in se
sklene dogovor o sodelovanju.
Stanovalec sam izbira med paleto ponujenih programov, sam odloča kam se bo vključil in kako bo preživel svoj vsakdan.
Večina stanovalcev s posebnimi potrebami potrebujejo osebno
vodenje, ki je usmerjeno na« tukaj in zdaj », to je delo v sedanjosti
in za sedanjost, konkretno načrtovanje majhnih korakov in konkretnih načrtov. Pri stanovalcih vzpodbujamo ohranjanje samostojnosti, razvoj in ohranjanje socialnih odnosov, aktivnost k delovni
okupaciji in korekciji motenj. Vzpodbujamo jih da ohranjajo socialno mrežo s sorodniki in prijatelji.
Vzporedno z vodenjem potrebuje večina stanovalcev s posebnimi potrebami tudi varstvo. Varstvo izvaja varuhinja s specialnimi
znanji, ki stanovalcem nudi pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in garderobe, pri vstajanju, oblačenju, pri hoji, komunikaciji in
orientaciji stanovalcev .
Po preteku enega meseca s stanovalcem naredimo individualni
načrt, kjer zapišemo želje stanovalca in določimo cilje . Cilje evalviramo in postavljamo vedno nove, glede na želje in zmožnosti
uporabnika.
Pri obravnavi stanovalcev pogosto uporabljamo multidisciplinarni pristop, kjer sodelujemo različni strokovni delavci, ki obravnavamo stanovalca.
Poleg individualnih pogovorov s stanovalci, imajo ti možnost vključitve v dnevne aktivnosti, ki jih organiziramo, nekateri pomagajo
osebju pri lažjih opravilih (urejajo okolico, pomagajo pri zlaganju
perila..) ali imajo možnost vključitve v zunanja društva in ustanove
(Varstveno delavni center, Dnevni center društva Vezi..). Ker gre
za mlajše stanovalce je izjemno pomembno, da se vključujejo v
društva izven Doma in si s tem širijo svojo socialno mrežo, zapolnijo prosti čas in tako dvigujejo kvaliteto življenja. Povezujemo in
sodelujemo tudi z društvi, ki delujejo izven naše občine .

Koncept strokovnega socialnega dela s starostniki
Odhod od doma in namestitev v Dom je za vsakega starega človeka stresno obdobje pa četudi se je za odhod v Dom zavestno
odločil sam.
Večkrat je vzrok prihoda v DSO slabo zdravstveno stanje in spremenjene psiho fizične sposobnosti. Spremenjeno zdravstveno
stanje povzroča pri stanovalcih stiske, ki se odražajo v apatičnosti,
depresiji …, sprejem pa je stresen tudi za bližnje sprejetega v dom.
V času, ko se stanovalec adaptira na novo okolje mu zaposleni
pomagamo, da skupaj iščemo vire in moč stanovalca. Skupaj s
stanovalcem odkrivamo, kaj zmore sam, kje potrebuje pomoč,
kakšne so njegove psihične, emocionalne, kognitivne in socialne
zmožnosti. Iz pogovorov, ki jih imamo skušamo mobilizirati stanovalčevo moč – načelo perspektive moči ( njegovi interesi, nadarjenosti, spretnosti). Pri stanovalcih z demenco so pomemben
vir informacij svojci.
Pri starejših ljudeh je pomembno, da smo v odnosu do njih spoštljivi in ohranjamo njihovo dostojanstvo. Po preteku prvega
meseca od sprejema skupaj s stanovalcem izdelamo individualni
načrt, zapišemo želje stanovalca in določimo cilje.. Pri izdelavi
načrta pristopamo multidisciplinarno, kar pomeni, da s starostnikom delamo različni strokovnjaki.
Da je življenje stanovalcev čimbolj razgibano in bogato pripravljamo zanje različne prostočasne dejavnosti, s tem želimo dvigniti
kvaliteto bivanja naših stanovalcev. Del tega so rekreacijske, okupacijske, kulturne in družabne prireditve. Skupinska druženja so
organizirana po različnih oddelkih doma, upoštevajoč psihofizične
in socialne značilnosti in potrebe stanovalcev. Tako dnevno v dopoldanskem času delujejo štiri skupine in predstavljajo pomemben del našega dopoldneva, saj so priložnost, da se stanovalci
med seboj spoznajo, povežejo kot skupnost in doživijo nekaj novega. Tako lahko telovadijo, izdelujejo ročna dela, prisluhnejo branju
novic in se pogovorijo o aktualnih temah ter skupaj praznujejo.
V dopoldanskem skupinskem druženju se nam že kar nekaj let
pridružijo glasbeniki Vojka Pirih, Anka Udovič, Lojze Bajc in Cvetko Prosen. Vsak torek nas v Dnevnem centru obišče Darinka Žbogar in nam predstavi slovenske literate. Iz Knjižnice Makse Samsa
nam knjižničarka ga.Vlasta Kirn vsak četrtek predstavi literarno
delo, vsak ponedeljek pa je oddelek knjižnice v domu odprt tudi
za izposojo knjig našim stanovalcem. Knjižničarka Bojana Kalc
svetuje pri izboru in stanovalcem prinese želeno literaturo.
Vsak dan imajo stanovalci možnost obiskovanja molitvene skupine z gospo Anko Peruzin, vsak dan pa je v domski kapeli tudi
maša, ki jo vodi p. Ivan Tomažič. V domu pod okriljem Društva
Jesen delujejo štiri skupine starih ljudi za samopomoč. Stanovalci se lahko vključijo tudi v različne popoldanske aktivnosti, ki so
organizirane občasno: kreativne delavnice, pevski zbor, kuharske
urice…. Ob lepih dneh pa smo zunaj, na soncu. Pripravimo piknike, odidemo na sprehod, udeležujemo pa se tudi prireditev izven
naše institucije in izven občine.
Pomemben vezni člen med zunanjim okoljem in stanovalci so,
poleg svojcev in prijateljev tudi posamezniki, skupine, vrtci, šole,
društva in ustanove iz naše občine in širše, ki svoje delo predstavijo našim stanovalcem. S petjem, glasbo, plesom, predstavitvijo
posebnih znanj ali potovanj po svetu… našim stanovalcem popestrijo marsikatero urico.
Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Se nadaljuje… III Katja Prosen Boštjančič, skupinska habilitatorka in Urška Abram, soc. delavka - animatorka
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SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je kombiniran zavod. Poleg starejših stanovalcev, živijo pri nas tudi mlajše odrasle osebe
s posebnimi potrebami in sicer:osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju, z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem
razvoju, odrasle osebe z več motnjami in odrasle osebe s težjo in
težko obliko gibalne in senzorne oviranosti.
Oblike obravnave, ki jih nudimo stanovalcem so naslednje:
- osnovna oskrba (bivanje, prehrana, tehnična oskrba),
- socialna oskrba (strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja stanovalcev, vključuje pa tudi oblike varstva),
- zdravstvena nega po predpisih s področja zdravstvenega varstva.
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O ZDRAVSTVENI REFORMI Z MINISTROM
DORIJANOM MARUŠIČEM

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Minister za zdravje Dorijan Marušič v pogovoru z direktorjem Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica Vojkom Mihljem
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Ilirsko Bistrico je 10. junija obiskal minister za zdravje dr. Dorijan Marušič,
ki je na okrogli mizi v knjižnici Makse
Samsa predstavil spremembe, ki jih
prinaša načrtovana zdravstvena reforma. Pri tem je izpostavil tudi nekatere novosti, ki naj bi olajšale delo v
zdravstvenih domovih, posebej v bolj
oddaljenih območjih kot je denimo bistriško.
Tudi sam minister, ki je zaradi gneče na
dolgi poti iz Ljubljane v Ilirsko Bistrico,
na srečanje krepko zamudil, je namreč
ugotovil, kar občani že dolgo vemo, in
sicer, da bi bilo najboljše zdravilo za ta
kraj avtocesta. Direktor zdravstvenega
doma Ilirska Bistrica Vojko Mihelj, ki
je uvodoma predstavil specifike ilirskobistriške občine na področju zdravstva,
je dejal, da je bistriška občina po površini druga največja v Sloveniji in ima
več kot 60 naselij, kar pomeni posebno
problematiko tudi na področju zdravstvene oskrbe. »Če k temu dodamo še
slabo socialno stanje in pretežno staro
strukturo prebivalstva, je to še dodatno
breme. 70 odstotkov zdravstvene dejavnosti pri nas opravljajo ekipe nujne
medicinske pomoči, patronažna služba
in služba obiskov na domu. Temu smo
prilagodili tudi kader, opremo in število
reševalnih vozil,« je povedal Mihelj.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

Poleg tega pa se srečujejo tudi z oddaljenostjo hospitalnih centrov in slabimi
prometnimi povezavami, kar pomeni
daljše intervencije. Zato so zadnja leta
večkrat na pomoč poklicali helikoptersko ekipo nujne pomoči. Leta 2009
so bili četrti v državi po številu teh intervencij. V urgentni ambulanti imajo
zato zaposleno okrepljeno ekipo nujne
pomoči, ki jo sestavlja šest voznikov
reševalcev, pet medicinskih sester in
en zdravnik, ostali zdravniki pa nujno
pomoč izvajajo ob rednem delu. Zdravstvena služba deluje na peti različnih
lokacijah, kar prinaša tudi dodatne stroške. »Bližina meje prinaša še dodatne
obremenitve. Veliko je obiskov tujcev
in turistov, ki potujejo na Hrvaško, pa
tudi ilegalnih prebežnikov,« je pojasnil
Mihelj.
Kljub težavam jim je v zadnjih letih
uspelo tudi nekaj pridobitev: prenova prostorov urgentne ambulante,
nov rentgen za teleradiologijo z neposredno povezavo s specialisti, nova
oprema za zobno ambulanto, ki jo je
financirala Občina. Potegujejo se za
certifikat kakovosti, med prvimi v Sloveniji pa so odprli tudi referenčno ambulanto. Kot je pojasnil direktor, pa so
v lanskem letu z racionalizacijo poslo-

vanja in dodatnimi sredstvi, ki jim jih je
priznalo ministrstvo za zdravje, uspeli
zmanjšati izgubo.
Minister za zdravje Dorijan Marušič je
pojasnil, da zdravstvena reforma prinaša okrepitve na področju osnovnega
zdravstva, saj je prepričan, da je treba
ljudem približati celovito oskrbo blizu
doma. »Rdeča nit reforme je boljša dostopnost zdravstvenih storitev na področju kakovosti, geografskih razmer in
financ (pokrivanje zdravstvenih pravic iz
javnih sredstev). To naj bi v celoti zaživelo do leta 2020,« je povedal Marušič.
Zato bodo posebno pozornost namenili preventivi in promociji zdravja, saj
zgodnje odkrivanje bolezni pomeni kakovostnejše življenje po posegu in posledično manjše stroške. Cilj je tudi prenova zdravstvenega zavarovanja, kjer je
cilj plačevati za storitve 80 odstotkov iz
javnega in le 20 iz zasebnega denarja,
ter zmanjševanje čakalnih dob.
»Nujna je sprememba mreže dejavnosti. Kar 85 odstotkov zdravljenja lahko
opravijo zdravstveni domovi. Ob tem
lahko posamezne preglede specialisti
izvajajo na terenu, torej v ZD, tako da
se čim več storitev opravi v domačem
okolju. To mora zaživeti najkasneje
leta 2014, ko bodo padle tudi meje v
evropskem zdravstvenem sistemu, kar
pomeni, da bodo bolniki lahko odhajali
na zdravljenje tudi v sosednje države in
obratno,« je poudaril Marušič, ki obenem načrtuje tudi racionalizacijo mreže
bolnišnic, saj meni, da si v Sloveniji vseh
26 glede na sredstva in kader ne moremo privoščiti.
V ta namen uvaja tri nove pristope dela
v zdravstvenih domovih: učne ambulante, kjer ob zdravniku mentorju dela
še specializant; referenčne ambulante
(teh bo jeseni že 106), kjer gre za timsko delo dveh zdravnikov, dveh srednjih
medicinskih sester in ene diplomirane
medicinske sestre (ki prevzame skrb za
kronične bolnike in s tem razbremeni
zdravnika) ter administratorja in ruralne ambulante, ki so prilagojene posebnostim območij, ki so bolj oddaljena od
centra in se morajo zato bolj povezati z
bolnišnicami.

Emil Rojc, župan Občine
Ilirska Bistrica:
Občina pomaga pri zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe občanov
tudi s sofinanciranjem opreme in drugih investicij. Ob
tej priložnosti sem ministra
Marušiča zaprosil za pomoč
pri prenosu lastništva objekta, v katerem deluje zobna
ambulanta, na občino, saj je ta še vedno v lasti ministrstva za
obrambo. Tako bi tam lahko uredili dodatne prostore zobne
ambulante, dogovarjamo pa se tudi za preureditev šolske zobne ambulante na OŠ Antona Žnideršiča. Za naslednje leto načrtujemo ureditev parkirnih mest v okolici Zdravstvenega doma,
radi pa bi uredili tudi varnejši priključek na glavno cesto izpred
ZD in šole s krožnim prometom.

Metod Mezek, direktor
Združenja zdravstvenih zavodov:
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, ki pokriva izjemno
velik teritorij, je dokaj dobro organiziran. Združenje
podpira krepitev osnovnega
zdravstva v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene
organizacije. Pozdravljamo
tako učne, referenčne kot
ruralne ambulante, ki jih uvaja ministrstvo za zdravje, saj
bodo pripomogle h kakovostnejšemu in hitrejšemu zdravljenju.

Letošnje že 28. srečanje krvodajalcev in prostovoljcev iz Opatije in Ilirske Bistrice
je potekalo 18. junija pri Novakovem mlinu. Na srečanju so podelili priznanja in
zahvale krvodajalcem, posebno priznanje pa je prejela družina Barba iz Podbež,
ki je kri darovala že 387-krat.
Pobrateni organizaciji Rdečega križa in Opatije se srečujeta že skoraj 30 let, druži
pa jih želja po humanosti in pomoči soljudem. Osrednji del celodnevnega srečanja,
ki se je pričel z ogledom gradu Prem in postankom na kmetiji Bubec, se je odvijal v

idiličnem okolju Novakovega mlina, kjer
sta predsednica in sekretarka bistriškega območnega združenja Rdečega križa
Nadja Baša in Jožica Vidmar podelili
priznanja 70 krvodajalcem, ki so kri darovali od desetkrat do stokrat.
Rekorder med krvodajalci je Boris Barba, ki je kri daroval že 117-krat. Prav
Barbina družina z najstarejšo mamo Antonijo na čelu pa je prejela tudi posebno priznanje, saj so njeni trije sinovi in
hči ter trije vnuki darovali kri skupaj kar
387-krat. Posebne zahvale pa je bila deležna tudi najstarejša udeleženka srečanja 92-letna Alojzija Kozlevčar s Prema,
ki je prostovoljka RK in krvodajalka že
od leta 1950.
Udeležence sta na srečanju nagovorila
tudi župan Emil Rojc in sekretar Rdečega križa Slovenije Danijel Starman, ki
sta poudarila humanitarni pomen krvodajalstva. Prisotne pa so pozdravili tudi
predstavniki RK iz Opatije in združenja
krvodajalcev iz Reke ter predstavniki
nekaterih domačih društev. Srečanje se
zaključilo z druženjem ob glasbi in srečelovom. III

POMEMBNO OBVESTILO

ZAHVALA

Družini Barba z mamo Antonijo na čelu je čestital tudi župan Emil Rojc

Zaradi adaptacije avle in recepcije bo v Domu starejših občanov
Il. Bistrica v mesecu juliju in avgustu moten prehod skozi glavni vhod,
zato prosimo vse obiskovalce, da se v tem času poslužujejo prehoda
skozi Prizidek I in Prizidek II.
Ob ustanovi bodo nameščene usmerjevalne table, ki Vas bodo vodile v
želeno smer. Hvala za razumevanje!
DIREKTORICA Miranda VRH

Območno združenje Rdečega križa
Ilirska Bistrica se zahvaljuje vsem
posameznikom in družbam, ki ste
prispevali svoje izdelke za srečelov
na Srečanju krvodajalcev občine
Ilirska Bistrica, ki je potekalo
v soboto, 18.6.2011,
pri Novakovem mlinu.
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ZASLUŽNIM KRVODAJALCEM PODELILI PRIZNANJA
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DOPUSTI ZDRAVNIKOV V JULIJU 2011
Spoštovane občanke in občani!

krat delali le po dve, v skrajnosti celo
samo ena ambulanta. Lahko se zgodi,
da bomo morali zaradi zagotavljanja
24-urnega zdravstvenega varstva termine dopustov še nekoliko uskladiti in
spremeniti, zato prosimo, če je le mogoče, pred obiskom preverite podatke
in se naročite.
Prav je, da odsotnost svojega izbranega
zdravnika oz. zobozdravnika upoštevate
in vse nujne zadeve (recepti, naročilni-

Objavljamo preglednico o predvidenih
odsotnostih in letnih dopustih zdravnikov in zobozdravnikov v mesecu juliju 2011. Odsotnosti za mesec avgust
bomo objavili v naslednji številki.
Trudimo se za zagotovitev ustrezne
dostopnosti zdravnikov in zobozdravnikov tudi v času dopustov, so pa
odsotnosti precejšnje in bosta več-

ce, zaključek bolovanj ..) uredite pred
dopusti. Prosimo, da prihajate čez poletje k nadomestnim/urgentnim zdravnikom res le zaradi najnujnejših zadev!
Zahvaljujemo se za razumevanje. Tudi
vam želimo prijetne počitnice in dopuste ter seveda veliko sprostitve in zdravja v poletnih mesecih !
Kolektiv Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in direktor Vojko Mihelj, univ.dipl.
ekon.

Dopusti zdravnikov v mesecu juliju 2011
1
Splošne ambulante
Modic Maksimiljan, dr.med.,spec.
Lovrić-Kiselić Sonja, dr.med.,spec.
Taučer Mičetić Jasna, dr.med.,spec.
Vinšek Grilj Andreja, dr.med.,spec.
Pejković Marija, dr.med.,spec
Šolski dispanzer
Komen Odineja, dr.med.,spec.
Ostale ambulante
URG Šegota T. Sunčana,dr.med.,spec.
Jenko Jana, dr.med.,spec.
DSO Dekleva Barbara, dr.med.,spec.
DMD Glušić R. Vanda, dr.med.,spec.
SPEC Batista Maja, dr.med,
Zasebna ambulanta
Trlin Dražen, dr.med.,spec.
Zasebna pediatrična ambulanta
Kauzlarić Ivan, dr.med., spec.ped.
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Legenda:
osenčena polja = dopust; (S) = specializacija; / = polovični d.č. ; pd = prosto po dežurstvu ; zd = dela v zdravstvenem domu
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Dopusti zobozdravnikov v mesecu juliju 2011

54

1
Zdravstveni dom
Sakelšek Karl - Knežak
Kasić Š. Mirjana, dr.dent.med.
Crnković Emil
Efremov Simeon, dr.dent.med.
Sarafova Olgica, dr.dent.med.
Česnik Meta,dr.dent.med. (ŠZA)
Zasebni zobozdravniki
Spetič Samo, dr.dent.med. - Podgrad
Jakljevič Vlatko,dr.dent.med.
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Legenda: osenčena polja = dopust; X= ostale odsotnosti; D=sobotno delo po razporedu; / = polovični delovni čas
Opombe: Šolska zobna ambulanta v OŠ Antona Žnidaršiča bo delala občasno, z nadomestnimi zobozdravniki, po posebnem
razporedu.
Dr. Kasić in Crnkovič delata po 4 ure
Nujna zobozdravstvena pomoč je v času letnih dopustov samo dopoldne od 8.00 do 12.00, v ambulanti, ki dela.
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IZPOVED ALKOHOLIKA
holika sprejemljivo in nestabilno. To
slabo razpoloženje je izviralo iz želje po
pitju in potrebe po alkoholu. Ko sem
po tritedenskem delu pri dr. Fouqnetu
začel uravnovešeno presojati samega
sebe, sem prvič odkril neko notranjo
povezanost s svojim življenjem. Polotila se je me želja, da bi odšel v deželo
srečnežev, kjer me čakajo ljudje dobre volje. Ko sem uvidel in sprejel, da
sem alkoholik, se je pričela ponovno
prižigati notranja luč. Tako sem se zavedal, da sem s tem, ko sem zamenjal
pijačo, zamenjal tudi prijatelje. Obstaja svet zdravih in svet alkoholikov,
a skupaj ne obstaneta. Nepredvidljiv
mir je začel kaliti v meni, bojazni, obžalovanja, sram, vse je usihalo. Da potrebno je dokaj poguma, da odškrtneš
vrata svojega srca in drugim poveš, kaj
si doživel. Brez društva zdravljenih alkoholikov ne bi uspel, zapahnil bi vsa
vrata in ponovno zbežal. Vse ponovne in ponovne želje po alkoholu, ki so
me spremljale vsak dan, ne bi zmogel
sam. A uspelo mi je v skupni zdravljenih alkoholikov. Brez vsakega pritiska,
le s prijateljstvom. To prijateljstvo je
posebne vrste, ki ga nisem našel nikjer drugje. To prijateljstvo nikogar me
sodi, vse opraviči, vse razume. To smo

vsi doživeli isto. Če vnovič pademo, je
skupina vedno tu, da te sprejme. To
prijateljstvo in druženje in kdor vztrajno prihaja, mu uspe. Tu nas povezuje
alkohol in želja, da se ga znebimo. Mi,
ki smo izgubili vse, smo še enkrat »preizkusili srečo« in mnogi zdravi tega ne
razumejo. Izkušnje kažejo, da je to v resnici edina in prava rešitev iz bunkerja,
v katerem smo bili zaprti in smo se v
njem dušili od nemogočega besa.
Ko se nekdo dotakne dno alkoholizma,
je vedno na robu obupa, ko se ga pa
znebi, pa na robu vzhičenosti. Potemtakem alkoholik morda predstavlja
vzrok novega človeka. Verjamem, da to
o čemer človek sanja, lahko tudi uresniči. Vse sanje se mi niso uresničile,
so me navadile k pitju. Sedaj, ko sem
jih uresničil, ne pijem več. V tem je vse
jedro mojega življenja.
Treznost mi obnavlja veselje nad življenjem, ničesar se ne bojim. Vse to se je
začelo z majhnim dejanjem ponižnosti;
»Ime mi je Lucien, alkoholik sem.«
To je osebna izpoved Aimé Duvala, ki je
precej podobna ostalim alkoholikom.
Sledite ji, uspelo bo tudi vam. Tudi
vaše sanje se lahko uresničijo.
III Terapevtka Jasmin Tomažič

Alkohol, prepovedane droge, življenjski stil mladih, je le nekaj najpogostejših
razlogov za najhujše prometne nesreče, v katerih mladi izgubijo svoja življenja oziroma utrpijo hude telesne poškodbe. Za veliko večino ljudi je pitje
alkoholnih pijač nepogrešljivi del družabnega življenja, tradicije, obredov ali
celo način življenja. Za Slovence tako velja, da smo »mokra družba«, saj smo
po količini popitega alkohola na prebivalca (9,4 l čistega alkohola/prebivalca
oziroma 11 l alkohola na odraslega človeka nad 15 let) v Evropi v vrhu. Eden
od ključnih problemov, ki je povezan z uporabo alkohola, je tudi veliko število prometnih nesreč.
Statistični podatki kažejo, da približno vsaka tretja smrtna žrtev prometnih
nesreč v EU nastane kot posledica uporabe alkohola, kar pomeni približno
12.000 smrtnih žrtev letno. Po statističnih podatkih so mladi vozniki glede
na udeležbo v prometu najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč in skupaj s potniki v osebnih avtomobilih tudi najpogostejše žrtve - posebej izpostavljeni tveganju za smrt v prometni nesreči so mladostniki v starosti od 18
do 20 let, saj povzročijo dva do štirikrat več prometnih nesreč pod vplivom
alkohola kot ljudje starejši od 40 let. Mladi so najpogosteje žrtve prometnih
nesreč ob petkih, sobotah in nedeljah med 18. uro in 4. uro zjutraj, so sporočili iz Javne agencije RS za varnost prometa.
BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

SOCIALNO VARSTVO IN ZDRAVJE

Iz knjige Aimé Duval: Otrok, ki se je
igral z luno
Moja razmišljanja in težave so bile
usmerjene na ta svet, istočasno pa sem
bežal od tega sveta . Ta dva razloga sta
me napotila k steklenici.
Tajil sem težave glede pitja. Težko priznaš samemu sebe, da si zabredel v pijančevanje, a ne vidiš drugega izhoda.
Če pijanec nima drugega izhoda, bo še
naprej pil in ne bo priznal, da je zabredel v težave. Alkoholika muči telesna
bolezen, ki nenehno napreduje in ni
ozdravljiva. Res bolnik sem, vendar želim reči tistim, ki bi me morali razumeti: »ni pošteno od vas, da me prezirate
in ne skušate razumeti«. Alkoholizem
je bolezen in ne napaka. Je trpljenje in
neugodje, suženjstvo, ne šala. Alkoholik ne postaneš zaradi stvari, marveč
zaradi ljudi, ne postane slučajost, ampak iz nuje, morda iz biološke potrebe,
zagotovo pa iz duševne stiske. Čudna
in trnova je steza, ki se spušča proti peklu. A še bolj nenavaden in navdušujoč
je po novem vzpon k rešitvi. Alkoholizem je tihotapska bolezen in če hočete
jo dojeti, je potrebno veliko časa. Tisti,
ki so to izkusili, zlahka dojamejo. Drugi nas ne razumejo in nas krivo sodijo.
Priznam, da se sploh nisem zavedal,
kaj se z mano dogaja. Tudi drugi niso
imeli pojma o tem. Nisem razumel, da
drugi ne dojemajo... Grozni trenutki...
Alkohol mi je dušo napolnil z žalostjo,
s sencami in bremeni. Obremenitev, to
je točni izraz. Spravil me je v nekakšno
mlahavo stanje, me povsem ponižal,
me naredil žalostnega in mračnega.
V svojih blodnjah sem videl žalostni
obraz svoje vesti in slišal njen glas:
»Prenehaj že.« A vedel sem, da tega
ne zmorem.
V takem obupanem stanju ni mogoče
nikakršen stik z bližnjimi. Nekega večera je življenje postalo neznosno. Nisem
mogel prenašati sebe, kakršen sem bil,
niti svet kakršen je bil. Dejansko je bilo
treba storiti veliko več, kot prekiniti z
neko razvado, bil je duševna potreba.
Kaj storiti, kaj narediti, kaj, da ne bi več
čutil potrebe po alkoholu. Isti vzrok s
posledicami, iste želje, iste bojazni,
iste jeze bi me lahko prignale nazaj k
steklenici. Poiskal sem pomoč pri dr.
Fouqnetu, ker je bilo moje stanje alko
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FESTIVAL BISTR'ŠKIH BENDOV
V zadnjem junijskem vikendu so se zvoki alternativne rock glasbe razlegali na vrtu
Sokolskega doma, kjer je Mladinski klub Nade Žagar v sodelovanju s Klubom Študentov Ilirska Bistrica in zunanjimi akterji organiziral tradicionalni, letos že četrti,

Na festivalu so se predstavili tudi Rock Prešern, ki so na Magma festu 2011, natečaju
za neuveljavljene glasbene skupine, osvojili prvo mesto (Foto: Rok Smrdelj)

NAŠI MLADI IN NAJMLAJŠI

Na letošnjem, že četrtem, festivalu bistr'ških bendov se je predstavilo dvanajst bendov
iz Ilirske Bistrice in njene širše okolice (Foto: Rok Smrdelj)
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Najmlajši bend na festivalu je bil Shotguns, ki prav gotovo še veliko obeta
(Foto: Rok Smrdelj)
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festival bistr'ških bendov, na katerem
so se predstavile glasbene skupine iz
Ilirske Bistrice in njene širše okolice.
Na novem lesenem odru, ki ga je MKNŽ
postavil na vrtu Sokolskega doma ob
45. obletnici svojega delovanja in s tem
ovekovečil primat najstarejšega mladinskega kluba v Sloveniji, se je predstavilo kar dvanajst bendov z avtorsko in
neavtorsko glasbo. Lanski organizatorji
so vodilne niti predali nadebudnemu
podmladku, ki ga pod vodstveno taktirko Sandija Čekade sestavljajo Simon
Grbec, Nina Rolih, Oskar Štrajn, Nejc
Mršnik, Aleksander Ludvik in Martin
Stadler.
Dvodnevni festival se je pričel v petek,
24. junija, s turnirjem v malem nogometu na igrišču parka Nade Žagar, zvečer pa je sledil koncert, na katerem so
se prvič predstavili obetajoči Shotguns,
sledili so Battery Man, že poznane Sekire in Rock Prešern, v zadnjem delu večera pa so nastopili Low Peak Charlie in
spektakularni Obroč, ki s svojevrstno vrhunsko glasbeno tehniko predstavljajo
everest ilirskobistriške glasbene scene.
Sobotni del se je pričel v bližnjem baru
Oranž s turnirjem v briškoli in »škrebanju«, nato pa so dnevu državnosti prvi
zarisali melodije Rotacija, Equinoxes in
4Eva, v novi glasbeni zasedbi se je predstavil Empron, v zadnjem delu večera
pa so sledili Kvatroriti in izvrstni Tornado, ki so v vrtincu funk melodij zaključili
letošnji festival.
Generacijsko različni poslušalci so lahko
na bližnji stojnici kupili zgoščenko Kompilacija festivala bistr'ških bendov 2010,
poleg tega so se prodajale majice, značke in nalepke z logotipom letošnjega
festivala, ki ga je oblikovala Nina Rolih,
ter publikacija MKNŽ - v ritmu od leta
1966, diplomsko delo Tjaše Poklar, ki je
izšlo ob letošnjem jubileju MKNŽ-ja.
Festival, ki postaja tradicionalen, je zaradi integracije mladih glasbenikov in
aktivnega spodbujanja k glasbenemu
snovanju pomemben družabni dogodek. Mnogo glasbenikov, ki že od prvega festivala vsakoletno predstavljajo sadove svojega dela, je dozorelo v
domiselne in kakovostne izvajalce, ki s
svojo avtorsko glasbo ustvarjajo urbano
kulturo na področju alternativne glasbe in s tem predstavljajo ne samo naše
mesto, ampak celo Slovenijo. III Rok
Smrdelj

ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH URIC V KNJIŽNICI
V Knjižnici Makse Samsa smo v sredo, 1.
6. 2011, uspešno zaključili še eno sezono pravljičnih uric.
Ure pravljic so oblika knjižne vzgoje, ki
otroke skozi čarobni svet pravljic spoznava s knjigo. Navaja jih na kasnejše branje,
pomaga razvijati njihovo domišljijo in
bogati besedni zaklad. Pomembno je, da
otroka že v predbralnem obdobju navadimo na knjigo, saj ga s tem pripravljamo
na kasnejšo učno obdobje, kjer bo knjiga
njegova redna spremljevalka. Tega se v
naši knjižnici prav dobro zavedamo, saj
prirejamo ure pravljic že dobrih 29 let.
Zaradi velikega povpraševanja smo pred
leti poleg jutranjih uvedli tudi popoldanske pravljice.
Pravljične urice so potekale od oktobra
2010 do junija 2011. V tem času smo
imeli 61 popoldanskih ur in 59 dopoldanskih ur pravljic (skupaj 120 ur pravljic). Pravljice je poslušalo 983 otrok v
spremstvu 590 odraslih oseb.
Za zaključek pravljične sezone smo naše
poslušalce in njihove starše, ki so skozi
celo sezono prizadevno obiskovali pravljične urice, nagradili s prireditvijo, na
kateri so se pod mentorstvom učiteljic
Marte Rolih in Iris Boštjančič predstavili
nekateri otroci tretjih in četrtega razreda
osnovne šole Antona Žnideršiča. Za pokušino so nas v svet glasbe s svojimi inštrumenti popeljali mladi nadarjeni glas-

beniki. V nadaljevanju so nam otroci pod
vodstvom učiteljice Marte predstavili
zanimivo igrico »Nebesno gledališče«, ki
smo jo vsi spremljali z velikim navdušenjem. Na koncu smo se vsi skupaj zavrteli v ritmu plesne glasbe. Otroci, ki so obiskovali dopoldanske pravljične urice, pa
so svojim staršem odpeli pesmice, ki so
se jih pridno učili vso pravljično sezono .
V imenu celotnega kolektiva knjižnice
se iskreno zahvaljujem učiteljicama

– mentoricama Iris in Marti ter voditeljicama skupine »Sonček« Alenki in
Orijani, ker so se nesebično in prijazno odzvale našemu povabilu in bile
pripravljene na sodelovanje, v želji,
da bi še naprej tako lepo in dobro sodelovali. Zavedamo se, da so za tako
uspešno in lepo izvedeno prireditev
vsi sodelujoči potrebovali veliko časa
in truda. III Vlasta Kirn, Knjižnica Makse Samsa

Kaj se dogaja pod smrekami?
Iztoku Ljubiču, Mitji Božiču, Egonu
Zevniku, Simonu Godcu, Denisu Rolihu, Marianu Sauque Sastronu in pod-

jetjem Teles, d. o. o., EURO MB, d. o. o.,
in Pizzeriji Kudra. III Ingrid Fatur, Vrtec
Ilirska Bistrica

NAŠI MLADI IN NAJMLAJŠI

Tisti trenutek, ko je rumeni bager zapeljal na zelenico pred vrtcem, so se na
oknih pojavile radovedne otroške glavice
in ugibale, kaj se bo zgodilo. Veliki stroj je
z vztrajnimi gibi odkopaval travnato rušo
in zemljo, da je nastala jama, primerna za
postavitev novega igrala. Zraven je nasul
material, drenažo in se odpeljal. Otroke
za okenskimi šipami, ki niso vedeli, kaj
se dogaja, je pustil v pričakovanju do
naslednjega dne. Takrat so prišli možje,
tatkoti, atkoti …, ki vedo, kakšno veselje
prinaša otrokom igra na igralih. Pripeljali
so les, vijake, filc, lopate, samokolnice in
drugo orodje. Kopali in rahljali so zemljo,
nasuli kamenčke, zabijali so žeblje, vijačili vijake in počasi je otroško pričakovanje
dobilo ime. Peskovnik, nov in lep, pripravljen, da v njem mali bageristi, zidarji in
peki preizkusijo svoje spretnosti.
Ob postavitvi peskovnika se toplo zahvaljujemo staršem Andreju Bergoču,

BISTRIŠKI ODMEVI JULIJ 2011

57

SPOZNAVAJMO STAROST
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica in
otroci iz ilirskobistriškega vrtca skupina
Veveričke so od marca do maja 2011
izvedli projekt Spoznavajmo starost,
drugačnost in pridobimo si izkušnjo
medgeneracijskega sodelovanja.
Projekt so sestavljali trije sklopi, najprej
spoznavni, ko so se otroci predstavili s
pesmijo, plesom, starejši pa so jim naklonili prijazen sprejem in svoj čas. Drugo srečanje je bilo druženje ob družabnih igrah, tretji sklop pa je bil športno
obarvan. Otrokom je bila predstavljena telovadba pri starejših in invalidnih
stanovalcih, skupno smo se pomerili v
športnih igrah in preživeli prijeten dopoldan.
Izkušnja, ki sta jo doživeli obe strani,
je dragocena. Otroci so vnesli v svet
starejših optimizem, radost, upanje,
starejši pa so otrokom pokazali, da
je lahko jesen življenja aktivna in bo-

gata. III Vzgojiteljici Sonja Tomšič in
Bojana Primc, Vrtec Ilirska Bistrica,

in Katja Prosen Boštjančič, DSO Ilirska Bistrica

Z DESPERADOS ZABAVO V POLETJE
V sklopu Vijola noči, s katero je Nogometni klub popestril
športno ter družabno dogajanje ob zaključku šolskega leta,
je Klub študentov Ilirska Bistrica poskrbel za dodatne športne
aktivnosti ter otvoritev poletne sezone, ki napoveduje brezskrbno uživanje, sproščujoče aktivnosti na prostem in obilico
druženja.
Na odbojkarskem igrišču na mivki so študentje priredili pravo
otvoritev poletne sezone. Osrednji dogodek je bil turnir v odbojki, poseben vtis pa je pustilo vzdušje, ki so ga pričarali obiskovalci tematske Desperados zabave. Poletni ritmi, osvežilne
pijače in prijetno druženje so bili tisti elementi, ki dokazujejo,
da mladi na bistriškem potrebujemo tovrstne organizirane
dogodke, znotraj katerih je poskrbljeno za medsebojno spoznavanje in združevanje. III Klub študentov Ilirska Bistrica

NAŠI MLADI IN NAJMLAJŠI

Piknik v vrtcu Antonina
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Ker se približuje čas počitnic, smo v
vrtcu Antonina pripravili zaključni piknik na vrtčevem igrišču. Otroci so se
na vrtu, kjer se vsakodnevno družijo,
dobro počutili, saj so v igro vključili
tudi svoje bratce, sestrice ter starše.
Staršem smo ob spremljavi kitare zapeli nekaj pesmic ter se s skromnim
darilom spomnili štirih otrok, ki bodo
septembra odšli v šolo. Kljub hladnemu
vremenu nam je bilo ob medsebojnem
druženju toplo pri srcu. Staršem se zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri
pripravi in izvedbi piknika. Otrokom in
staršem želimo lepe poletne dni.
III Vzgojiteljice iz vrtca Antonina
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Nagradna križanka
Rešitev nagradne križanke
pošljite na naslov: Bistriški
odmevi, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »nagradna križanka«,
najkasneje do 20. julija 2011.
Med prispelimi pravilnimi
rešitvami bomo izžrebali dva
nagrajenca, ki bosta prejela
knjigo Žejna sreče in resnice,
avtorice Anje Hofman (izšla
kot 7. zvezek zbornika Ilirske
teme). Knjigi podarja Društvo
za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica.
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke 36. št. Bistriških odmevov, ki so prejeli
vstopnice za koncert Juana
Vasleta so:
• Janko Grilj, Jasen 3 a,
6250 Ilirska Bistrica
• Rozka Logar, Župančičeva
6, 6250 Ilirska Bistrica
• Majda Lenarčič, Rozmanova 24 d, 6250 Ilirska
Bistrica

Vodoravno: 1. slovenski duhovnik, pisatelj, pesnik in svetnik (Anton Martin ), 8. pristanišče na Siciliji, 9. gozdna zver, 10. hladno
orožje, 11. četrti rimski kralj, 12. gospod (češko), 13. začetnici nekdanjega politika Šinigoja, 14. francoski igralec, komik in re
žiser (Jacques, 1908-1982), 15. šolska knjiga, 17. junak, 18. pristanišče na japonskem otoku Hokaido, 23. slovenski umetnostni
zgodovinar – Milček, 26. nemški cesar in pruski kralj, orig. Wilhelm (1797-1888), 28. češki pesnik - Karel Hynek (1810-1836),
29. kraj pri Senti v severnem Banatu, 30. nordijski bog, oče bogov, 32. reka v Sibiriji, 33. aktinij, 34. ameriški filozof - George
Herbert (1863-1931), 35. japonska nabiralka biserov, 36. nemški matematik - Bernhard (1826-1866), 39. glavno mesto francoskega departmaja Tarn, 40. Katarina (domače), 41. slovenski pesnik - Anton (1856 – 1912), 43. dostavek k pogodbi, 44. nova
vrsta, nov odstavek, odlomek.
Navpično: 1. kdor smrdi, 2. slovenski pisatelj – Feri, 3. mesto v Rusiji, na jugu Urala, 4. začetnici slikarja Stroja, 5. peneče
vino, 6. grška filozofska šola v Elei, 7. ostri mleček, 14. verski blaznež, 16. bromova sol, 18. samica ovčarskega psa, 19.
atomska skupina – rodan, 20. njorka, 21. železov oksid, 22. peti in drugi samoglasnik, 24. španska igra na karte, 25. otoška država v Velikih Antilih z glavnim mestom Kingston (izvirno), 27. norveški pisatelj – Arve, 31. Perzejeva mati, Zevsova
ljubica v grški mitologiji, 34. reka Meuse, 35. ime glasbenika Steržaja, 37. plesna figura pri četvorki, 38. delno ali popolno
zakritje nebesnega telesa, 39. alpske reševalne sani, tudi akia, 42. soglasnika v besedi šal.
V prazna polja vpiši geslo tokratne nagradne križanke:
1
2
3
4

GE S L O

5

6

7

8

9

10
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RAZVEDRILO

Č estitamo !
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PRIREDITVE V JULIJU
KAJ

KJE

KDAJ

KDO

INFO

Dvodnevna likovna kolonija
Ob jezeru Mola,
članov Likovnega društva
ribiška koča
Franceta Pavlovca Ilirska Bistrica

9. in 10. julij

041 634 710
Ilija Martić

Oratorij 2011 - V tvojo smer

13. - 17.julij

Likovno društvo
Franceta
Pavlovca Ilirska
Bistrica
Župnija Ilirska
Bistrica
Društvo bačke
mladine

Tridnevno praznovanje shoda
na Baču

Župnišče Ilirska
Bistrica
Bač – za cerkvijo

040 427 637
kpl. Martin
dmbac09@gmail.com

29. julij - koncert skupine Kingston
30. julij - koncert skupine Forgotten Eden
31. julij - zabava z ansamblom Snežnik
Razstava kvačkanih izdelkov »Ko Nekdanja gostilna od 24. do 28. julija
KŠD Koseze
051 308 259
se tradicija sreča z sedanjostjo« Gršče
Tanja Jagodnik
Ogled novejših filmov ali risank Knjižnica Makse vsak petek v juliju in avgustu od 10.00 do Knjižnica Makse 05/714 41 88
za osnovnošolce
Samsa, Ilirska
12.00
Samsa
Bistrica
Ogled gradu Prem z muzejsko
Prem
Ob sobotah, nedeljah in praznikih od 13.00 Občina Ilirska
051/674 352
zbirko in Kettejeve spominske
do 20.00
Bistrica
041 307 354
sobe
Informacije za objavo v napovedniku nam sporočite do 22. v mesecu za naslednji mesec po e-pošti: odmevi@ilirska-bistrica.si.

OGLEDI GRADU PREM
Grad Prem in Kettejeva spominska soba sta za obiskovalce odprta vse vikende in praznike od 13.00 do
20.00 ure.
Za informacije v zvezi z ogledi gradu Prem pokličite:
• 051/ 674 352, TIC grad Prem
• 041/307 354 (v času, ko je TIC na Premu zaprt)
Vljudno vabljeni!

Cenjene občanke in občane vabimo na
strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje v

ENERGETSKO SVETOVALNO
PISARNO ESP ILIRSKA BISTRICA
po predhodni najavi
na tajništvu občine
tel. št. 05/71 12 300

(ob prijavi na obisk opišete teme razgovora)

Pisarna se nahaja v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2,
in deluje
VSAK TOREK IN PETEK od 17. do 18. ure
Energetska svetovalca Miran PENKO in Samo HRVATIN
LEPO VABLJENI!

OBMOČNO ZDRUŽENJE ILIRSKA BISTRICA
VAS VABI NA

NAPOVEDNIK

KRVODAJALSKO AKCIJO
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v ponedeljek, 1. avgusta 2011 od 7. do 13. ure
V DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
Prosimo, če s seboj prinesete osebni dokument.

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
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